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Sammanfattning 

Denna uppsats prövar empiriskt kapitalstockens och arbetsmarknadens institutioners (AMI) 

betydelse för arbetslösheten på kort och medellång sikt, utifrån keynesiansk och nykeynesi-

ansk teoribildning. Uppsatsens huvudsakliga keynesianska teoretiska modell utgår ifrån anta-

ganden om att arbetslösheten uppvisar hysteresis/persistens samt att NAIRU bestäms endo-

gent, till exempel utifrån ett antagande om att lönebildningen präglas av ömsesidighet. 

Phillipskurvan antas vara långsiktigt icke-vertikal. Datamaterialet täcker som mest åren 1960-

2010 samt 19 OECD-länder och analyseras bland annat genom OLS, panelkorrigerade stan-

dardfel, fixa effekter m.m. Den empiriska analysen indikerar att det finns ett statistiskt signi-

fikant negativt samband mellan reala nettokapitalstockens tillväxttakt och arbetslöshet. Ana-

lysen ger inget stabilt stöd för att AMI kan förklara arbetslösheten. Den keynesianska teorin 

verkar således mer användbar än den nykeynesianska för att förstå variationer i arbetslöshet 

över tid och mellan länder inom OECD de senaste decennierna. 
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1 Inledning: Hur förklara arbetslöshet? 

Vid jämförelser av arbetslöshet i olika länder de senaste decennierna verkar det svårt att dra 

generella slutsatser kring lämplig makroekonomisk politik. Åtminstone utifrån det som idag 

kan betecknas som den teoretiska mittenfåran inom nationalekonomi: Den nykeynesianska 

versionen av NAIRU-teorin (Non-accelerating inflation rate of unemployment). Inom denna 

teoribildning betonas betydelsen av arbetsmarknadens institutioner, såsom socialförsäkringar, 

bidrag, anställningsformer med mera. Kapitalstock, investeringar och dylika faktorer antas 

inte ha någon betydelse för den generella arbetslöshetsnivån, annat än som en av många fak-

torer som via chockdynamik kan påverka utfallet på kort och medellång sikt. Den inverkan 

som dessa faktorer kan ha på kort sikt via till exempel efterfrågan, motverkas i motsvarande 

utsträckning av förändringar av reallönerna på lång sikt, varför arbetslöshetens tillfälliga utfall 

på längre sikt i någon mening alltid kommer att gravitera mot dess långsiktiga jämviktsläge, 

NAIRU.1 

 

Trots att denna teori haft stort inflytande över den nationalekonomiska forskningen och den 

politiska debatten de senaste decennierna finns det både teoretiska och empiriska invändning-

ar som förtjänar ökad uppmärksamhet. Dels talar den sammantagna empirin för att denna teori 

inte är fullständig: OECD Employment Outlook 2006 sammanfattar läget som att  

 

”some European countries appear to achieve equally good employment outcomes 

with extremely different policy settings”.2  

 

Trots denna slutsats håller OECD fast vid den populära formen av den nykeynesianska teori-

bildningen kring arbetslöshet.3 En liknande slutsats framhålls av Blanchard (2006) som sum-

merar de senaste decenniernas forskning och konstaterar att det idag saknas en sammanhäng-

ande teori med trovärdig empiri som till fullo kan förklara arbetslöshetens utveckling över tid 
                                                                    
1 Layard m.fl., 1991; Blanchard & Katz, 1997 
2 OECD, 2006 sid. 190. 
3 Jmf. OECD, 2011.   
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och skillnaderna mellan OECD-länderna. Men även Blanchard diskuterar detta utifrån 

nykeynesiansk teoribildning.  

1.1 Keynesianism 

Även på ett mer teoretiskt plan finns det adekvata invändningar mot den populära versionen 

av den nykeynesianska NAIRU-teorin. Stockhammer och Klär (2010) framhåller att kapital-

stocken kan tänkas påverka långsiktiga jämviktsarbetslösheten om arbetslösheten antas upp-

visa tillräcklig grad av persistens. Detta kan i sin tur tänkas föreligga exempelvis om lönekra-

ven styrs av tidigare utfall eller om arbetskraftens möjligheter att realisera sina inflationsför-

väntningar beror på deras förhandlingsmakt, och denna i sin tur ges av nuvarande arbetslös-

hetsnivå. 

 

En central aspekt i diskussionen om arbetslöshet är aktörernas förväntningar och kunskap om 

löner och priser. Detta illustreras bland annat i vilken teoretisk form man antar för 

Phillipskurvan, vilken beskriver sambandet mellan inflation och arbetslöshet.4 I vanliga 

nykeynesianska (och neoklassiska) modeller antas Phillipskurvan vara vertikal på lång sikt. 

På kort sikt kan det finnas ett utbyte mellan arbetslöshet och inflation, exempelvis till följd av 

chock, men förr eller senare anpassar sig pris- och lönesättarnas förväntningar, varpå arbets-

lösheten återvänder till sin långsiktiga jämviktsnivå, NAIRU, vilken som sagt bestäms av ar-

betsmarknadens institutioner. Jämför figur 1. 

	  

                                                                    
4 Döpt efter Phillips, 1958. Jmf. dock Fisher, 1926. 
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Figur	  1	   Teoretiska	  Phillipskurvan	  på	  kort	  och	  lång	  	  
sikt	  i	  vanliga	  nykeynesianska	  modeller	  

 
På kort sikt råder ett negativt samband mellan inflation och arbetslöshet (den prickade lin-

jen). På lång sikt anpassar sig förväntningarna, varpå arbetslösheten återgår till sitt långsik-

tiga jämviktsläge, NAIRU (den vertikala heldragna linjen). 

I vanliga keynesianska och postkeynesianska modeller antas Phillipskurvan istället vara lång-

siktigt icke-vertikal. Detta stöds bland annat av empiriska resultat i Akerlof m.fl. (2000) samt 

på svenska data i Lundborg och Sacklén (2002), vars analyser indikerar att Phillipskurvan är 

vertikal vid högre inflationstakt men icke-vertikal vid lägre inflation. Akerlof m.fl. menar att 

gränsen går över sex procents inflationstakt, jämför figur 2. Akerlof m.fl. argumenterar för att 

deras resultat kan förklaras av att aktörer bortser från inflationstakten vid låg inflation ef-

tersom inflationstakten i denna situation inte har så stor betydelse för deras beslut. Men de 

borde även kunna förklaras av de keynesianska teorier som utgår ifrån att det förekommer 

persistens i arbetslösheten och NAIRU bestäms endogent, som nämndes ovan. 
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Figur	  2	   Teoretiska	  långsiktiga	  Phillipskurvan	  enligt	  	  
Akerlof	  m.fl.	  (2000)	  

 
I denna modell finns ett långsiktigt negativt samband mellan inflation och arbetslöshet vid 

lägre inflationstakt, varför långsiktiga Phillipskurvan är vertikal först vid högre inflation. 

1.1.1 Bidrag till forskningen 

Även om det självfallet skrivits mycket om arbetslöshet tidigare verkar det finnas relativt lite 

modern empirisk forskning på samma tema som denna uppsats. Bland tidigare studier märks 

främst Stockhammer och Klär (2010), som i likhet med detta arbete bland annat utför en pa-

nelanalys med liknande metodik (se vidare nedan) på ett rikligt datamaterial. Till skillnad från 

Stockhammer och Klär görs i denna uppsats dock även en jämförelse av resultaten från panel-

analysen med regressionsresultat utförda på varje land för sig. Därtill presenteras en mer ut-

förlig beskrivning av relevant teoribildning. I andra tidigare studier förekommer visserligen 

liknande teoretiska diskussioner men i dessa fall är de empiriska analyserna begränsade eller 

helt frånvarande.5 En annan tidigare empirisk studie är Stockhammer (2004a), som i likhet 

med denna uppsats jämför resultat av panelanalys med regressionsanalyser på enskilda länder. 

Den studien arbetar dock med ett mer begränsat datamaterial (endast fem länder).  

                                                                    
5 Jmf. Stockhammer, 2004b 
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1.2 Denna uppsats 

1.2.1 Syfte 

Denna uppsats syfte är att empiriskt analysera vilken betydelse förändringar av kapitalstocken 

har för arbetslösheten utifrån keynesiansk teoribildning. Den empiriska analysen jämför ge-

nomgående resultaten för kapitalstock med vilken betydelse som arbetsmarknadens institut-

ioner (såsom arbetslöshetsförsäkring, facklig organiseringsgrad o dyl.) har för arbetslöshet, 

vilket som sagt är vad som poängteras i vanlig nykeynesiansk teori. Den nykeynesianska  

NAIRU fokuserar på en långsiktig jämviktsnivå, mot vilken arbetslösheten graviterar. Inom 

keynesiansk teoribildning finns flera argument för att kapitalstockens tillväxttakt (alltså vad 

som kan beskrivas som investeringstakt) bör ha en negativ inverkan på arbetslösheten på både 

kort och lång sikt. Innebörden och sambandet mellan faktisk arbetslöshet och NAIRU kan 

dock beskrivas som ”omvänt”, jämfört med den nykeynesianska teorin – NAIRU tenderar att 

gravitera mot den faktiska arbetslösheten (istället för tvärtom). Uppsatsens hypotes kan därför 

formuleras som att: 

 

Andelen arbetslösa i ett land, på både kort och lång sikt, kan framförallt förklaras av 

variationer i kapitalstocken. Om kapitalstockens tillväxttakt ökar på lång sikt, sjunker 

jämviktsarbetslösheten och därför även andelen arbetslösa, allt annat lika. 

 

Redan nu bör dock följande reservation observeras: ”Lång sikt” kan i dessa sammanhang 

syfta på mycket långa tidshorisonter, varför dessa samband är svåra att pröva empiriskt. Detta 

är särskilt problematiskt eftersom båda de teoriska traditioner som står i fokus i denna uppsats 

(nykeynesianism och keynesianism) argumenterar för samma samband på kort sikt: en negativ 

samvariation mellan kapitalstock och arbetslöshet. Denna typ av problematik diskuteras 

vidare nedan. 

1.2.2 Avgränsning 

Den teoretiska framställningen har inga ambitioner att vara heltäckande. Istället framhålls 

inflytelserika och ledande verk inom varje teoribildning, till stor del utifrån de aspekter som 

lyfts fram i tidigare forskning.  
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Den nykeynesianska NAIRU-teorin är framförallt en teori om jämviktsarbetslösheten på verk-

ligt lång sikt, vilket kan syfta på utvecklingen över flera decennier. Att kontrollera detta empi-

riskt på något trovärdigt sätt är svårt. I denna uppsats kommer främst sambanden på vad som 

kan beskrivas som kort och medellång sikt att studeras genom empirisk analys av datauppgif-

ter som är angivna i medelvärden per år. Detta, tidigare forskning samt teoridiskussion kan 

dock utgöra underlag till att åtminstone diskutera trovärdigheten på längre sikt. 

 

Uppsatsens syfte är inte att studera någon variabel mer i detalj, såsom fördelning av arbets-

löshet mellan utbildningskohorter eller åldersgrupper olika år etcetera. Alla resonemang kring 

den empiriska analysen fokuserar på makrovariabler med medelvärden över tid, såsom ett år.  

 

De variabler som prövas empiriskt är främst arbetsmarknadens institutioner (AMI) och kapi-

talstock (K). Därtill används tre faktorer som kontrollvariabler: Konjunkturläge (operational-

iserat som inflationstakt), internationella chocker såsom förändring av oljepriser (kontrolleras 

genom bytesrelationen) samt arbetslöshet föregående år (se nedan). De AMI-faktorer som 

kontrolleras är: Facklig organiseringsgrad, skattekvot, skattekil och arbetslöshetsförsäkring. 

Arbetslöshetsförsäkring prövas i form av fyra variabler: Genomsnittlig ersättningsgrad under 

första året i arbetslöshet samt under de första fem åren i arbetslöshet, givmildhetsindex (i vil-

ken utsträckning som det ställs krav på motprestationer för den som erhåller arbetslöshetser-

sättning) samt hur länge en arbetslös kan erhålla ersättning som längst. Den empiriska ana-

lysen omfattar 19 länder under som mest 50 år (1960-2010) men syftar till att diskutera och 

kontrollera en generell teori om arbetslöshet. Data är delvis valda utifrån tillgänglighet. 

1.2.3 Disposition 

Avsnitt 2 redogör för nykeynesianska och keynesianska teoretiska modeller. Varje 

presentation avslutas med att introducera en förenklad regressionsmodell. Avsnitt 3 går kort 

igenom tidigare empirisk forskning kring kapitalstockens betydelse för arbetslösheten, både 

utifrån nykeynesiansk och keynesiansk teori. Avsnittet fokuserar på empiriska studier utförda 

de senaste två decennierna. Avsnitt 4 presenterar det datamaterial som ska analyseras. Avsnitt 

5 går igenom de empiriska analysmetoder vars resultat sedan redovisas i avsnitt 6. I avsnitt 7 

följer några avslutande kommentarer. 
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2 Teoretiska modeller 

I detta avsnitt presenteras teoretiska utgångspunkter. Först presenteras en populär version av 

den nykeynesianska NAIRU-teorin. Därefter centrala inslag i keynesianska teorier om arbets-

löshet. 

 

I den vetenskapliga litteraturen används begrepp såsom NAIRU, jämviktsarbetslöshet och 

långsiktig jämviktsarbetslöshet med delvis skiftande innebörd. Det verkar helt enkelt inte råda 

något fullständigt konsensus, ens inom samma teoretiska traditioner, kring hur olika begrepp 

bör användas. 6 Olika teoretiska traditioner lägger som sagt även olika innebörd i dessa be-

grepp. I denna uppsats används begreppen samt ibland beteckningarna U (för arbetslöshet) 

och U* (för jämviktsarbetslöshet). Den definition som åsyftas i de olika avsnitten framgår ur 

sammanhanget. 

2.1 Den nykeynesianska NAIRU-teorin 

Det som idag kan beskrivas som den mest betydelsefulla och utbredda teorin kring arbetslös-

het är det som brukar sammanfattas som den nykeynesianska teorin om NAIRU vilken lägger 

stor vikt vid den långsiktiga jämviktsarbetslösheten och rationella förväntningar. En av de 

idag mest inflytelserika framställningarna inom detta fält är den nykeynesianska NAIRU-

modell som återfinns i Layard m.fl. (1991) (hädanefter LNJ).7 LNJ:s modell utgår huvudsak-

ligen ifrån formler för pris- och lönesättning. Priserna (av förädlingsvärdet) sätts som ett på-

lägg (eng. mark-up) på förväntad lön. Pålägget tenderar att öka något i och med att aktivitets-

nivån stiger. Formlerna för pris och lön uttrycker LNJ (sid. 12ff) i loglinjära approximationer 

som 

! − !! = !! − !!! 

och  

                                                                    
6 Jmf. Bergman, 2010 
7 Jmf. OECD, 1994; Forslund m.fl., 2008. 
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! − !! = !! − !!! 

 

där w och p är löner och priser och we och pe är förväntade löner och priser. !! och !! är exo-

gena faktorer som pressar upp priser respektive löner (pushfaktorer), !! och !! är faktorer 

som ökar pris- och löneflexibiliteten. Substituerar för att få 

 

! =
!! + !! − ( !∗ − !!)− ( !∗ − !!)

!! + !!
 

 

Om p och w antar förväntade värden ges långsiktiga jämviktsarbetslösheten av  

 

!∗ =
!! + !!
!! + !!

 

 

Hög löne- och prisflexibilitet ger således lägre påslag och därför lägre långsiktig u*. 

 

Efterfrågan på arbetskraft bestäms i denna modell av den nivå där reallön är lika med arbets-

kraftens marginalproduktivitet. Prisökningar drivs av arbetsgivarnas pålägg över förväntad 

lön, vilket kan betraktas som den reallön arbetsgivarna anser ”rimlig” vid given produktivi-

tetsnivå (jämför p- och w-formlerna ovan). Lönerna är i omvänd ordning ett pålägg på förvän-

tade priser. Både pris- och lönepålägg påverkas positivt av aktivitets- och sysselsättningsni-

vån, varav den senare antas vara av störst betydelse. NAIRU är den arbetslöshetsnivå där in-

flationstakten är stabil. Jämviktsarbetslösheten är den arbetslöshetsnivå som sammanfaller 

med löne- och prissättarnas pris- och löneförväntningar. Långsiktiga NAIRU bestäms av exo-

gena faktorer, som antingen trycker upp eller drar ned företagens och arbetskraftens löne- och 

prispåslag, och/eller påverkar reallönerna och prisernas flexibilitet. På lång sikt sammanfaller 

jämviktsarbetslösheten med NAIRU. 

2.1.1 Förändringar i kapitalstocken påverkar inte arbetslösheten på lång sikt 

LNJ:s syn på kapitalstockens betydelse för arbetslösheten kan sammanfattas som att 

”if the production function is Cobb-Douglas (…) then unemployment in the long run is inde-

pendent of capital accumulation and technical progress. (…) If, however the elasticity of substi-
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tution is less than one, capital accumulation (with no technical progress) raises the share of la-

bour and reduces unemployment”8  

 

På kort och medellång sikt är förändringar av kapitalstocken (kapitalackumulation) en bland 

andra chockfaktorer som kan få arbetslösheten att tillfälligt avvika från långsiktiga NAIRU. 

Visserligen kan kapitalstock, investeringar, ränta, penningpolitik etc. vara intressanta för 

långsiktiga NAIRU i den utsträckning de kan underlätta arbetsmarknadens funktionssätt, 

såsom via ökad löne- och/eller prisflexibilitet men då enbart i den mån dessa faktorer kan 

undvika att störa marknadsaktörernas förväntningar.9  

 

Blanchard (2006) förklarar hur förändringar av kapitalstocken som chockfaktor kan påverka 

arbetslösheten på kort sikt mer specifikt med en nykeynesiansk modell där kapitalstock är en 

av flera tänkbara förklaringar till att arbetslösheten uppvisar persistens.  

 

I delar av (både den svensk- och engelskspråkiga) litteraturen görs en åtskillnad mellan ”per-

sistens” och ”hysteresis”, där det senare beskriver fullständig låsning vid ny nivå, delvis uti-

från olika teoretiska grundmodeller.10 Begreppet hysteresis introducerades i nationalekonomin 

av Blanchard och Summers (1986), vilka menade att en höjning av arbetslösheten till följd av 

en extern utbuds- eller efterfrågechock även kan höja långsiktiga jämviktsarbetslösheten, till 

exempel på grund av insider-outsider-fenomen i löneförhandlingar eller åldrande humankapi-

                                                                    
8 Layard m.fl., 1991 sid. 107; jmf. Riksbanken, 2011. Layard m.fl:s matematiska härledning för omfattande för 

att redogöra här, jmf. dock Blanchard (2006), som hänvisas till i nästa stycke, för en modell som utgår från 

samma principer. Layard m.fl. i korthet: Eftersom produktionsfunktionen antas vara Cobb-Douglas med konstant 

skalavkastning, arbetskraftsutbudet är elastiskt och beroende av reallön. Reallönen motsvaras på lång sikt av 

marginella arbetskraftsproduktiviteten. Detta innebär att det långsiktiga jämviktsläget är ett där löneandelen av 

förädlingsvärdet är konstant på lång sikt, allt annat lika. Storleken på bidrag och socialförsäkringar antas vara 

kopplad till lönerna, varför relativkostnaden för arbetslöshet är opåverkad av variationer i lönernas absoluta 

nivåer, etc. Alltså: om löneandelen stiger över jämviktsläget så sjunker sysselsättningen. Och omvänt: om arbets-

löshetsersättningar inte är kopplade till lönerna medför ökad kapitalackumulation lägre jämviktsarbetslöshet, 

även vid ett antagande om Cobb-Douglas.  
9 Layard m.fl., 1991 sid. 206f, 372ff, kap. 8. Jmf. Calmfors, 2002; Forslund m.fl., 2007; Lundborg m.fl., 2007 
10 Jmf. Blanchard, 2006.  

Vissa menar att begreppet ”hysteresis” i svensk akademisk litteratur har samma betydelse som begreppet ”per-

sistens” medan andra menar att de är två olika saker. 
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tal bland arbetslösa.  Matematiskt kan persistens i arbetslösheten, i sin enklaste form, skrivas 

som 

 

!! = ! + !!!!!! + !! 

 

där U är arbetslöshet och ε är feltermen, vilken illustrerar externa chocker. β1 beskriver graden 

av persistens, alltså i vilken utsträckning som arbetslösheten idag beror på den tidigare arbets-

löshetsnivån.11  

 

Blanchards nykeynesianska modell, där kapitalstocken är en av flera chockfaktorer, antar att 

produktionsfaktorerna arbete och kapital är Cobb-Douglas samt konstant skalavkastning. För-

ändringar av kapitalstocken påverkar inte NAIRU, och således inte arbetslösheten på lång 

sikt. Den grundläggande logiken i Blanchards modell bygger på att om lönerna inte anpassar 

sig snabbt nog efter en exogen chock som resulterat i höjd relativkostnad för insatsfaktorn 

kapitalstock, kontra insatsfaktorn arbetskraft, till exempel på grund av en oljeprisförändring, 

leder detta till högre arbetslöshet via obalans i faktisk produktivitet och förväntningar på pro-

duktivitetsutvecklingen. Detta sänker den andel av nationalinkomsten som går till vinst (ef-

tersom lönekraven nu är högre än vad produktivitetsutvecklingen medger, vilket höjer löne-

andelen). Om vinstandelen nu är under brukskostnaden minskar kapitalstocken, vilket sänker 

arbetslösheten ytterligare. På lång sikt anpassar sig dock produktivitetsförväntningarna och 

arbetslösheten återgår till långsiktiga NAIRU. Även i denna modell fyller arbetsmarknadens 

institutioner en viktig funktion för att förklara arbetslösheten på lång sikt medan det finns ett 

samband mellan kapitalstock och arbetslöshet på kort sikt men inte på lång. Alltså: om löne-

andelen av förädlingsvärdet överstiger vad som är förenligt med långsiktiga NAIRU, sjunker 

investeringstakten och arbetslösheten stiger, vilket på sikt får löneandelen att sjunka tillbaka, 

varpå arbetslösheten således graviterar mot NAIRU. 

 

Matematiskt beskrivs detta12 som att om profitkvoten (π) sjunker under kapitalanvändnings-

kostnaden (r) avtar kapitalstocken (k). Reallön utifrån arbetsgivarnas synpunkt uttrycks som  

 

                                                                    
11 Jmf. Bergman, 2010 
12 Framförallt Blanchard, 2006 sid. 21ff 
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! − ! = ! +
1− !
! ! 

 

och förhandlingslön som 

 

! − !" = !" − !" 

 

där w, p, a och r är lön, prisnivå, teknologi och kapitalanvändningskostnad, α är produktions-

faktorernas utbudselasticitet och E betyder ”förväntat värde”, varför Ea = förväntad teknologi. 

Låter ! vara log av arbetskraften, varför ! ≈ ! − !. Utifrån detta kan vi kombinera ekvation-

en för önskvärd reallön på kort sikt och ekvationen för förhandlingslön, vilket ger 

 

! + ! − 1 ! − ! + ! − ! − 1 ! = !" + !" − !" 

 

Detta kan i sin tur organiseras om så att vi får följande modell för arbetslöshet  

 

! = −
1

1− ! + ! (! − !" + ! − !! + ! − 1 (! − ! + !)] 

 

I denna modell bestäms u på kort sikt av a – Ea; p – Ep; samt förändringar i kapitalstocken. Ju 

lägre kapitalstock, desto lägre är efterfrågan på arbetskraft och desto högre blir andelen ar-

betslösa. Vid en permanent sänkning av produktiviteten leder detta initialt till att a – Ea resul-

terar i ett negativt värde. Allt annat lika, stiger nu arbetslösheten, för att senare sjunka i och 

med att förväntningarna på produktiviteten anpassar sig till den nya lägre nivån. Men den låga 

sysselsättningen sänker även vinsterna och kapitalackumulationen. Arbetslösheten graviterar 

fortfarande mot sitt långsiktiga jämviktsläge, men det kan ta lång tid. I Blanchards modell 

uppstår persistens genom fackföreningarnas lönekrav, vilka i sin tur bestäms av förväntningar 

på teknologi och priser, med hänvisning till Blanchard och Summers (2006), liksom ovan.  

2.1.2 Regressionsmodell för den nykeynesianska teorin 

Den empiriska analysmetoden presenteras mer utförligt nedan. För att göra uppsatsens upp-

lägg och innehåll lättare att följa presenteras redan nu en grundläggande regressionsmodell för 

den nykeynesianska teorin. För den nykeynesianska modellen är de mest intressanta obero-
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ende variablerna arbetsmarknadens institutioner (AMI), såsom arbetslöshetsersättning (kon-

trolleras i regressionsmodellen genom fyra variabler: GRR1, GRR5, BFI och BD), skattekil  

(TW), skattekvot( TLV) samt facklig organiseringsgrad (UD). Dessa presenteras och förklaras 

närmare längre fram. En grundläggande regressionsmodell kan utifrån detta skrivas som: 

!!,! = ! + !!,!,!!""1!,! + !!,!,!!""5!,! + !!,!,!!"#!,! + !!,!,!!"!,! + !!,!,!!"!,! + !!,!,!!"#!,!
+ !!,!,!!"!,! + !!,! 

Arbetslösheten (u) år t i land i förklaras alltså av arbetsmarknadens institutioner, AMI, samt 

feltermen ε. Samtliga AMI som analyseras i denna uppsats ska enligt LNJ och vanlig 

nykeynesiansk teoribildning ha en positiv inverkan på u på lång sikt.  

Denna modell används för grundläggande OLS-analys (beskrivs nedan), vilket kontrollerar 

sambanden på kort sikt. För att analysera sambanden på längre sikt används bland annat pane-

lanalys, vilket förklaras och diskuteras mer utförligt nedan. Men även panelanalysen utgår 

från samma upplägg som denna modell. Utifrån den nykeynesianska teoribildningen kan en 

nollhypotes (H0
N) och en alternativ hypotes (H1

N) för det mest centrala sambandet formuleras: 

H0
N: !!!!,!,! ≤ 0 

H1
N: !!!!,!,! > 0  

Nollhypotesen för denna modell ska således tolkas som att β-värdet för samtliga AMI inte är 

statistiskt signifikant skild från noll, alternativt antar ett negativt värde. Den alternativa hypo-

tesen är således alternativet till nollhypotesen: Att en eller flera β-värden för AMI-variablerna 

har en statistiskt signifikant positiv inverkan på arbetslösheten. Denna nollhypotes är endast 

till för att förtydliga resonemanget som ligger bakom den empiriska analysen. Som påpekats 

ovan är det till exempel inte otänkbart att OLS-analys inte ger något stöd för den nykeynesi-

anska hypotesen men att de analyser som syftar till att kontrollera mer långsiktiga samband 

stödjer denna teori. Därmed inte sagt att de kortsiktiga sambanden är ointressanta. Mer om 

detta nedan.  
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2.2 Keynesiansk NAIRU-teori 

I detta avsnitt presenteras den keynesianska traditionens motsvarighet till NAIRU-teori där 

istället kapitalstocken är en central faktor för att förklara arbetslösheten på både kort och lång 

sikt.  

2.2.1 Olika NAIRU 

Inom litteraturen framställs ofta NAIRU-teorin som en förlängning av Friedman (1968) och 

Phelps (1967; 1968) teorier om National rate of unemployment (NRU) och NAIRU. Stock-

hammer (2008) poängterar dock att dessa två begreppsvärldar bör särskiljas. NAIRU, till 

skillnad från NRU, rör framförallt relationen mellan å ena sidan arbetsgivare och anställdas 

mållön samt å andra sidan arbetskraftsproduktiviteten. Inom den NAIRU-teoretiska tradition-

en finns ett relativt stort utrymme för ofrivillig arbetslöshet, till exempel till följd av insider-

outsider-fenomen, effektiv lönesättning från arbetsgivares sida etc.13 Stockhammer skiljer 

vidare mellan den grundläggande NAIRU-teorin, vilken rymmer ett flertal tolkningar, och 

”NAIRU-berättelsen”, vilket kan beskrivas som ”den dominerande ekonomivetenskapliga 

teorin om den långsiktiga jämviktsarbetslösheten inom forskarsamhället idag”. LNJ:s version 

av NAIRU kan beskrivas som central i denna berättelse och sedermera nykeynesiansk: På kort 

sikt ges arbetslösheten av efterfrågefaktor (däribland finans- och penningpolitik). På lång sikt 

bestäms dock jämviktsarbetslösheten av aktörers förväntningar, vilket medför att politiskt 

initierad efterfrågan inte kan skifta NAIRU och ej heller arbetslösheten annat än på kort sikt. 

Det senare är i likhet med neoklassiska och monetaristiska NAIRU. Dock med den skillnaden 

att enligt Friedmans teori beror även arbetslösheten på kort sikt på förväntningars utfall. 

Stockhammer framhåller vidare att de flesta ekonomer som är kritiska till NAIRU-

berättelsens dominerande teori troligen ändå instämmer i att NAIRU i dess bokstavliga be-

märkelse existerar vid varje given tidpunkt utan att för den skull vara långsiktigt stabil eller 

exogent given. 

 

Stockhammer och Klär (2010) menar att det finns flera teoretiska förklaringar kring hur kapi-

talstocken kan tänkas påverka arbetslösheten på både kort och lång sikt, en keynesiansk och 
                                                                    
13 Lite hårdraget medför högre arbetslöshetsersättning i monetaristernas modell att fler väljer att vara arbetslösa 

eftersom relativpriset på fritid sjunker, medan det i den nykeynesianska versionen medför högre lönekrav, vilket 

i sin tur indirekt medför att fler blir arbetslösa, allt annat lika. 
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två mer postkeynesianska. Den keynesianska teorin kan kortfattat beskrivas som att efter-

frågeeffekten påverkar jämviktsarbetslösheten, beroende på om arbetslösheten uppvisar ade-

kvat grad av persistens – alltså om jämviktsarbetslösheten riskerar att ”fastna” på en ny nivå 

efter en chock. I så fall kan efterfrågan flytta jämviktsarbetslösheten långsiktigt, varför bland 

annat kapitalstocken påverkar jämviktsarbetslösheten på både kort och lång sikt. Stockham-

mer och Klär menar att NAIRU existerar även i denna teori. Men istället för att vara exogent 

given och en långsiktig jämviktspunkt, mot vilken den faktiska arbetslösheten graviterar, be-

stäms NAIRU endogent, och tenderar snarare att gravitera mot den faktiska arbetslösheten än 

tvärtom (se nedan). Därför kan NAIRU i denna modell snarare beskrivas som en tillfällig in-

flationsbarriär, och mer tydligt bestämd av den politiskt bestämda efterfrågenivån. 

2.2.2 Persistens i kombination med endogen NAIRU 

I den nykeynesianska NAIRU-teorin är långsiktiga NAIRU en exogen variabel, såtillvida att 

den antas opåverkad av tidigare arbetslöshet. Om arbetslösheten uppvisar adekvat grad av 

persistens bör NAIRU istället beskrivas som endogen (se ovan för förklaring av persistens). 

Investeringstakt som ett uttryck för aggregerad efterfrågan kan då antas påverka arbetslöshet-

en på både kort och längre sikt, beroende på vilken grad av persistens som föreligger. Stock-

hammer och Klär (2010) uttrycker pedagogiskt den grundläggande formen för NAIRU som 

en löne- och prissättningsfunktion (båda i loglinjära approximationer). Lön (W) beror på för-

väntade priser (PE), negativt på arbetslöshet (u) och olika faktorer som påverkar arbetskraf-

tens förhandlingsstyrka (där L är arbetsmarknadens institutioner och γ andra faktorer). 

 

 ! = !! + ! !, ! − !!! (1) 

 

Priserna beror på lönerna och olika faktorer som bestämer pålägget (m), vilket innefattar 

marknadsmakt (µ) och kapitalstock (K). 

 

 ! = ! !,! +! (2) 

 

Substituerar (1) och (2) och antar adaptiva förväntningar, varpå vi kan härleda Phillipskurvan 

 

∆! = ! !,! + ! !, ! − !!! 
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samt härleda NAIRU (uN) samt cyklisk arbetslöshet, vilket visas i ekvation (3). Arbetslöshet-

en på kort sikt bestäms av aggregerade efterfrågan, vilket i sin tur bestäms av investeringar 

(ΔK) och olika former av makroekonomiska chocker (MS): 

 

! !",∆! = !! −
∆!
!!

 

där NAIRU således ges av 

!! =
! !,! + ! !, !

!!
 

 

där m och w som sagt är påslag för priser och löner, µ och γ är faktorer som påverkar arbets-

kraftens och företagens förhandlingsmöjligheter. Om arbetslösheten uppvisar hysteresis efter 

chock graviterar NAIRU mot den faktiska arbetslösheten. Stockhammer och Klär formulerar 

utifrån detta en funktion för arbetslösheten på medellång sikt 

 

!!",! = 1− ℎ .!!,!!! !,!, !, ! + ℎ.!!!! !",∆!  

 

där MR = medium run och h = grad av hysteresis (persistens)14; K och L är arbete och kapital; 

MS = makrochocker. Traditionella (nykeynesianska) långsiktiga u* uppstår vid h = 0. Denna 

formel beskriver således den förklaringsteori kring relationen mellan kapitalstock och arbets-

löshet som står i fokus för denna uppsats. Förenklat: 

 

!!",! = !(!,!, !, !,!",∆!) 

 

Ball (2009) menar att forskarsamhället idag visserligen saknar en fullständig förklaring till 

varför arbetslösheten uppvisar persistens. Men trots det tyder ändå den knapphändiga empiri 

som finns på att persistens existerar så till den grad att NAIRU måste antas vara påverkad av 

aggregerade efterfrågan även på lång sikt. Ball går igenom data för 20 länder och finner att 

vid större plötsliga förändringar av inflation och beräknade NAIRU-nivåer (alltså chocker; 

totalt 17 stycken i hans studie) så sker utvecklingen i enlighet med vad som kan förväntas om 

persistens existerar: Exempelvis samvarierar stigande NAIRU med disinflation. Ball menar 
                                                                    
14 Det råder som sagt inget fullständigt konsensus i litteraturen kring exakt innebörd av begreppen ”hysteresis” 

och ”persistens” då dessas appliceras på arbetslöshetsteori. 
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vidare att hans empiriska forskning tyder på att de senaste decenniernas utveckling av arbets-

lösheten i OECD-länderna till stor del kan förklaras av olika former av penningpolitik.15 

 

Ball menar dock att så länge arbetslöshet inte uppvisar fullständig persistens (alltså fastnar 

fullständigt efter en chock) omkullkastar inte förekomsten av persistens nödvändigtvis den 

nykeynesianska NAIRU-teorins långsiktiga antaganden. I enlighet med LNJ:s modell innebär 

ett visst mått av persistens endast lägre löne- och prisflexibilitet, och därför högre långsiktig 

jämviktsarbetslöshet. På lång sikt bestäms i så fall fortfarande NAIRU och jämviktsarbetslös-

het av förhandlings- och flexibilitetsfaktorer. Förekomsten av persistens talar för att långsik-

tiga jämviktsarbetslösheten inte är oberoende av den aggregerade efterfrågan, på det sätt som 

LNJ och liknande verk hävdar. Ju högre grad av persistens vi antar – desto mer intressant blir 

kapitalstock och andra närliggande faktorer och för allt längre tidshorisonter.16  

 

En invändning mot detta försvar av den populära nykeynesianska versionen av långsiktiga 

NAIRU är dock frågan hur man i praktiken identifierar och skiljer på positiva och negativa 

chocker jämfört med ”naturlig” konvergens mellan arbetslöshet och jämviktsarbetslöshet. Om 

detta inte låter sig göras bör NAIRU rimligen betraktas som endogen även på lång sikt.17 

 

Stockhammer och Klär (2010) framhåller tre teoretiska härledningar för varför det skulle 

kunna vara motiverat att betrakta NAIRU som endogen utifrån förekomsten av hystere-

sis/persistens: (1) om lönekraven styrs av tidigare utfall, (2) om en långsiktig höjning av real-

räntan kan påverka löne- och prispåslagen, eller (3) om arbetskraftens möjligheter att skydda 

sig mot oförväntad inflation beror på deras förhandlingsmakt. Nedan presenteras teoretiska 

framställningar för alla dessa tre i tur och ordning. 

2.2.2.1 Endogen NAIRU 1: Lönebildning som en process präglad av ömsesidighet 

Enligt LNJ och nykeynesianska NAIRU-resonemang styrs lönerna på lång sikt av arbetskraf-

tens produktivitetsutveckling, för vilken teknikutvecklingen är den primära faktorn. Skott 

(2005) argumenterar i motsättning till detta för att ömsesidighet och sociala normer har stor 

effekt på både löne- och vinstanspråk, vilket under olika teoretiska antaganden även kan med-

                                                                    
15 Jmf. Ball, 1996; 1999. 
16 Layard m.fl., 1991 sid. 59f ; Jmf. Ball, 1999 . 
17 Zettergren, 2011. 
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föra att kapitalstocken eller närliggande variabler får betydelse för arbetslöshet på lång sikt.18 I 

en öppen ekonomi är sociala faktorer ointressanta för företagens vinstanspråk men resone-

manget får fortfarande beskrivas som aktuellt för merparten av arbetsmarknadens lönebild-

ning.  

 

Matematiskt kan Skotts modell beskrivas utifrån en modell för löne- och prissättning och en 

modell för bestämning av lönenormer. Först beskrivs löne- och prissättningsmodellen. Antar 

att företag är vinstmaximerande, insats kan justeras flexibelt, varför specifikationen av pro-

duktionsfunktionen avgör hur insatsen av arbetskraft beror på total sysselsättning: n. Antar 

vidare konstant skalavkastning, att den enda produktionsinsatsen är arbetskraft och att pro-

duktivitetstillväxten är Hicks-neutral.19 Detta innebär att produktionsfunktionen ges av: 

 

! = !"(!! ,!!) 

! = ! 

 

där q är tekniska utvecklingstakten, A är teknologi och !! och !! är antalet avancerade re-

spektive enklare arbetstillfällen. Kostnadsminimering implicerar att andelen avancerade ar-

betstillfällen i totalsysselsättningen är en funktion av relativlönen: 

 
!!
!
= !(!!

!!
) ;  !′ ≤ 0 

 

För ett vinstmaximerande företag sätts priserna som ett pålägg på marginalkostnaden. Vi antar 

att pålägget är konstant motsvarande en konstant elasticitet utifrån den upplevda efterfråge-

kurvan, vilket medför att inflationstakten (π) bestäms av löneinflation (!) och produktivitets-

tillväxt (q), såsom 

 

! = ! − ! 

 

                                                                    
18 Skott beskriver detta som reciprocitet. I denna uppsats används istället det på svenska mer frekvent förekom-

mande uttrycket ”ömsesidighet”. 
19 Dvs. att produktionsfaktorernas andelar i produktionsfunktionen är konstanta vid förändring i teknologin. Jmf. 

diskussion om produktionsfunktionen nedan. 
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Denna modell kopplas sedan som sagt till en modell som förklarar vad som påverkar löne-

normer, vilken kan förklaras utifrån denna funktion för ”godtagbara löneökningar”: 

 

!!
! = !! !! !! ,!!!!! ,!!! , ! − !"# !!

!!
+ !! !,!! ,!!

!
,!! , ! − !"# !!

!
 (2.1) 

 

där i och j (i = H, L, j = H, L, i ≠ j) symboliserar höga och låga färdighetskrav, markörer och 

punkter syftar på tillväxttakt och tidsderivat (alltså !! =
!!!
!!
/! och ! = d!/d!) och upp-

höjdhetstecknen ”f” och ”e” indikerar rättvisa/godtagbara (såsom aktörerna upplever dem) 

och förväntade värden. w är löner, n är arbetskraft, π är vinster, p är priser och t är tid. 

 

De två hakparentesuttrycken i funktion 2.1 beskriver var för sig normerna för relativa löneut-

vecklingen samt de för reala löneutvecklingen i sig. För i = H (och på motsvarande vis för i = 

L) beror de relativa normerna, RH, positivt på graden av och förväntad förändring av hur stor 

andel av den lågutbildade arbetskraften som är sysselsatt (nL, !!!). Dessa sysselsättningsindi-

katorer tillsammans med konventionella faktorer (vilka illustreras av tidsvariabeln t) definie-

rar relativa lönenormerna. De relativa normerna kan i sin tur härledas utifrån 

 

!! = !! ! +!! !! − !! + !!(!!! − !!!) 

 

där !! !  är en tidsberoende term men lutningskoefficienterna mi och si antas vara tidsinvari-

ata. Vi antar att alla anställda delar samma värderingar/normer kring lönerna, vilket ger Ri ≡ - 

Rj och parametrarna måste tillfredsställa följande villkor: 

 

mH = mL = m, sH = sL = s,  kH(t) = -kL(t) = k(t) 

 

Att lönenormerna delas av hela arbetskraftsstyrkan innebär även att det inte finns någon press 

på relativlönerna att ändras när log wH / wL = RH. Alltså, utifrån (2.1) så måste reallönenor-

merna tillfredsställa SH – log wH/p ≡ SL – log wL/p. Detta tillstånd är uppfyllt av den linjära 

specifikationen  

!! = ! ! + !" + !!! + !"# !!
!
+ !!, 
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vilket alltså säger oss att reallönenormerna bland annat förklaras av förväntningar kring 

sysselsättningsförändringar. Lutningskoefficienterna b och c är tidsinvariata och de konvent-

ionella aspekterna fångas av den tidsberoende konstanten a(t). Inflationstermen πe innebär att 

penningillusion (money illusion20) är exkluderat. Normerna kring löneökningar är dock nomi-

nella. Den nominella löneökningen justeras för förväntad inflation, men den enskilda arbets-

givaren antas inte behöva stå till svars för oförväntade förändringar i generella prisnivån. Re-

allöneförändringar, lägre än förväntat, leder därför inte till medvetna sänkningar av arbetsin-

satserna från arbetskraftens sida. Parametrarna αi beskriver vikterna av de två normerna. Om 

αi à 0, har endast reallönenormerna någon betydelse; och αi à ∞ implicerar att lönenormer-

na helt drivs av synen på reallönen. Vilken betydelse de relativa lönerna har (och således vik-

ten av αi) beror på hur synliga löneskillnaderna är i samhället etc., vilket delvis beror på stor 

andel av arbetskraften de högkvalificerade arbetstillfällena utgör. Synligheten mäts genom 

gruppens andel av totala lönesumman. Vikterna αH och αL ges därför av  

 

!! = (1− !)! 

!! = !" 

 

där η är andelen högkvalificerade löntagare, vilket ges av 

 

! =
!!!!

!!!! + !!!!
 

 

och ρ > 0. Denna specifikation är visserligen trovärdig, alltså att det hela tiden finns en viss 

mängd av båda sorternas arbetstillfällen. Men det förenklar dessutom analysen.  

 

Antagandet om att arbetskraften kan komma att sänka sin arbetsinsats medvetet om de är 

missnöjda med sin lön, implicerar att de faktiska löneökningarna kommer att vara förenliga 

med vad arbetskraften betraktar som rimligt, eftersom att arbetskraften utifrån detta antagande 

får en kraftig förhandlingsmakt och fullt ut kan indexera alla förändringar i sin syn på vad 

som är att betrakta som rimliga löneförändringar, gentemot den faktiska lönetillväxten. Alltså 

!! = !!
!   och !! = !!

!. Utifrån ekvationerna ovan kan lönerna då ges av: 
                                                                    
20 Penningillusion syftar på aktörers bristande förmåga att skilja mellan nominella och reala förändringar av 

exempelvis löner och priser (Akerlof och Shiller (2009)). 
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!! −   !! = ! ! ! +! !! − !! + ! !!! − !!! − log
!!
!!

   

 

 ! = !!! + 1− ! !! = ! ! + !")+ !!! + !! (2.2) 

 

Parametrarna a, b, c, k, m och s symboliserar rådande normer kring vad som anses rättvist och 

godtagbart. a och k representerar konventionella aspekter av normerna samt vilket inflytande 

som tidigare realiseringar av lönekrav har på normerna. Skott antar att denna tidsinfluens kan 

fångas av följande adaptiva funktion 

 

 ! = !! ! − ! ! + !" + !! + !  (2.3) 

 

 ! = !! !"# !!
!!
− ! ! +! !! − !! + ! !! − !!  (2.4) 

 

Skott menar således att justeringen av reallönenormerna är proportionerlig till skillnaden mel-

lan den faktiska lönetillväxttakten och rådande normer och normen påverkas utifrån faktisk 

inflationstakt och sysselsättningsförändring (ekvation 2.3). Förändring av normer kring rela-

tiva löner är i sin tur proportionerlig till skillnaden mellan den faktiska relativlönen och rå-

dande norm. Normen utvärderas utifrån sysselsättningsförändringar (ekvation 2.4).  

 

Reallönenormerna beror som sagt på löneförändringar. Justeringar till reallönenormer inträf-

far endast om det förekommer chocker i form av icke-förväntad inflation eller sysselsättning. 

Om vi substituerar 2.2 i 2.3 får vi 

 

! = !! !! − ! + ! !! − !  

 

Den faktiska relativlönen antas vara en stabil variabel, varför om tidigare chocker har skapat 

en skillnad mellan denna och berörda normer kan denna skillnad inte elimineras omedelbart. 

Som Skott själv poängterar kan det vara värt att observera att justeringsparametrarna !! och 

!! i 2.3 och 2.4 är centrala. Flera av antagandena ovan är förenliga med vanliga modeller 

kring arbetsmarknaden, såsom att reallöneökningar beror på sysselsättningen eller att föränd-

ringar av relativlöner härrör från förändringar i villkoren på arbetsmarknaden för olika grup-
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per. Således, utan endogena förändringar i k och a, skulle ekvationerna passa även för andra 

strukturella förklaringsmodeller. Ett högt !! innebär att k anpassar sig på kort sikt har föränd-

rade förhållanden på arbetsmarknaden kortlivade effekter på relativlönerna. Detta, främst ef-

tersom att de faktiska relativlönerna är trögrörliga. På samma sätt innebär ett högt !! att 

sysselsättningsförändringar att förändrade synsätt på reallönerna är kortlivade. Exempelvis 

leder ökad sysselsättning till att reallönerna halkar efter reallönenormerna medan sänkt syssel-

sättning dämpar inflationstendenserna. 

 

Vid perfekt förutseende då förväntad inflation och sysselsättning uppnås, varför π = πe och 

! = !e, och sysselsättningen ges av 

 

! =
! − ! − !"

!  

 

där q = produktivitetsutveckling (eftersom lönerna bestäms av löneinflation och produktivi-

tetsutveckling), a = konstanta lönenormerande faktorer, b = tidsvariata normer kring lönebild-

ning, c = lönenormer beroende på förväntad sysselsättningsförändring) indikerar konvergens  

 

n à n* = (q – a)/b 

 

Men antar vi istället att endast inflationen antar förväntat värde och sysselsättningsförändring-

en istället påverkas av efterfrågechocker, det vill säga att x = v + ε (där x är log X = PY, samt 

v är en känd systematisk komponent) följer en stokastisk process och sysselsättning är en 

funktion av ε(t) och lönenormerande funktioner med hänsyn till produktivitetsutveckling (här-

ledning för lång att redogöra här) ger  

 

!(!(!)) →
!  –   ! !!

!  

 

för t à ∞ och  
!(!(!))

!
→ (!!

!
!
)!  
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för t à ∞, där t0 = jämviktsläge, V(n(t)) är asymtomatisk varians i sysselsättningen; µa = i 

vilken utsträckning som lönenormen anpassar sig efter förväntad sysselsättningsförändring; 

samt c fortfarande = lönenormer beroende på förväntad sysselsättningsförändring (så om 

sysselsättningsförändringen inte antar förväntat värde blir anpassningen inte fullständig vilket 

leder till arbetslöshet). Alltså uppvisar arbetslösheten i så fall persistens. 

 

Skott menar vidare att om inflationen antas vara stabil: π = πe och regeringen fastslår ett in-

flationsmål, π, och avvikelser från detta bemöts med förändrad efterfrågan vilket med adap-

tiva förväntningar innebär πe* = π och  

 

!∗ = ((! +
!!
! ! − !!)(! − !!!) 

 

där cl = en konstant för autonoma skift i reallönenormen (för övriga, se ovan) medför detta att 

arbetslösheten bland annat bestäms av produktivitetsutvecklingen. Att NAIRU i denna modell 

konvergerar mot faktisk arbetslöshet istället för tvärtom, bygger även på en långsiktigt icke-

vertikal Phillipskurva (för lång härledning för att redovisa här), där förändringar i inflations-

takten (och Phillips lutning) beror på lönenormerande faktorer (se ovan), inflationsförvänt-

ningar samt sysselsättningsförändringar. 

 

Skott menar alltså att arbetskraftens löneanspråk styrs av både reallöneanspråk och relativa 

löneanspråk. Reallönen kan dessutom också beskrivas som en fråga om relativitet, till exem-

pel över tid.21 Lönenormerna är inte fasta utan kan förändras över tid beroende på olika fak-

torer. Skott argumenterar således via tre härledningar för huruvida normer kring lönebildning-

en har långsiktig betydelse för arbetslöshet: (1) om lönenormerna beror på sysselsättningen, 

vilken i sin tur bestäms av oförutsedda chocker, (2) om löne- och prisförväntningar anpassas 

efter utfall (där inflationsförväntningar styrs av penningpolitiska mål vilken påverkar arbets-

lösheten, vilken i sin tur även påverkas av lönenormer), samt (3) om det råder en fast proport-

ionalitet mellan den effekt den oförutsedda inflationen har på förändringar i lönenormerna och 

inflationsförväntningarna. Detta implicerar bland annat att det går att härleda de långsiktiga 

                                                                    
21 Jmf. Easterlin-paradoxen sammanfattad av upphovsmannen själv: ”[Lyckan eller det subjektiva välbefinnandet 

samvarierar] (positivt) med den egna inkomsten, medan den samvarierar negativt med andra människors in-

komst”, återgiven i Lundgren (2010). 
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effekterna av att regeringen skiftar sitt inflationsmål. Långsiktiga Phillipskurvan kan då skifta 

över tid. Men om det samtidigt råder icke-proportionerlig anpassning på arbetsmarknaden 

finns det varken ett stabilt utbyte mellan arbetslöshet och inflation eller någon strukturellt 

bestämd långsiktig NAIRU.22 

2.2.2.2 Endogen NAIRU 2: Realräntans inverkan på påslagen 

I den nykeynesianska NAIRU-teorin kan penningpolitik visserligen påverka arbetslösheten på 

kort sikt men har ingen effekt på lång sikt. Penningpolitikens primära uppgift kan istället be-

skrivas som stabil produktion på kort sikt och stabil inflation på lång sikt, för att därigenom 

inte störa pris- och lönebildningen. I vanliga nykeynesianska NAIRU-modeller betraktas kre-

dit- och penningmängden som endogen och stabiliteten i långsiktiga jämviktsarbetslösheten 

uppstår genom realbalanseffekten (alltså pris- och konsumtionsförändring via skift i IS-

kurvan) eller penningpolitik.23  

 

Hein (2002; 2006) menar att NAIRU kan betraktas som endogen i och med att centralbankens 

styrränta påverkar företagens syn på pris- och lönepålägg på lång sikt (eftersom att påläggen 

ska täcka kapitalkostnader) och därigenom den reallönenivå som företagen betraktar som god-

tagbar. Hein (2002) utgår ifrån en postkeynesiansk makromodell influerad av en kaleckiansk 

fördelningsmodell. Räntans inverkan på vinstkraven påverkar sysselsättningen på två sätt: (1) 

vid höjd ränta sjunker den för företagen godtagbara reallönen och (2) det högre pålägget för-

ändrar fördelningen av bruttovinst och löner, vilket ger en negativ effekt på sysselsättningen 

via efterfrågan och försäljning på varumarknaderna (eftersom att lönerna sjunker) samt lägre 

kapacitetsutnyttjande. Lägre kapacitetsutnyttjande innebär per definition lägre behov av att 

utöka kapaciteten, vilket inverkar negativt på investeringstakten. Penningmängden betraktas i 

detta sammanhang som endogen (bestämd av ekonomisk aktivitet, om än påverkad av ränta), 

varför realbalanseffekten inte fungerar som i de nykeynesianska NAIRU-modellerna. I Heins 

(2006) grundmodell ges företagens skuld-kapital-kvot av  

 

                                                                    
22 Jmf. Stockhammer, 2008; samt diskussionen om effektiva löner i Layard m.fl.,1991, sid. 150ff. 

 Jmf. även den sociologiska attitydforskningen kring institutioner utifrån begrepp som ömsesidighet, reciprocitet 

och ”moralisk ekonomi” i Svallfors (1996) och Thompson (1971). 
23 Hein, 2006 
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!   =
!
!"   

 

där B = stocken av långsiktig kredit beviljat till företagen, p = priserna och K = kapitalstock, 

varför pK = real kapitalstock. I Stockhammer (2008) beskrivs detta pedagogiskt, och kraftigt 

förenklat jämfört med Heins framställning, via följande formel för nationalinkomst (vilken är 

standardiserad till 1): 

 

1 = !! !,! − !!∆! + !! − !!! ! − !!∆! 

 

där ! = !(!!! ) och π är vinst, π0 är vinstanspråk, y är efterfrågan, K är kapitalstock, p är 

priser, w är lön och u är arbetslöshet. Om vinstanspråken bestäms av räntan kan detta skrivas 

som att 

 

!! = !(! − !) 

 

där π0 är vinstanspråk, vilket är en funktion av i (ränta) och p (priser), varför 

 
!!!
!" =

!
!!

 

 

där uN och wl betecknar NAIRU och lön. Detta illustrerar att högre ränta (i) även medför högre 

uN. Företagens syn på godtagbar reallön påverkar i sin tur investeringstakten, vilket påverkar 

löneförhandlingarna och arbetslösheten. På kort sikt kan en ränteförändring få olika resultat 

medan effekten på lång sikt beror på flera omständigheter, såsom sparbenägenheten i konsu-

menternas löne- och vinstintäkter, investeringselasticiteten med hänsyn till räntan, kostnader, 

kapacitetsutnyttjande samt efterfrågan från utlandet. Effekten av en ränteförändring blir helt 

enkelt långsiktig om ränteförändringen är långvarig, såsom vid en ny penningpolitisk regim, 

vilket därigenom per definition påverkar långsiktiga jämviktsarbetslösheten.  

2.2.2.3 Endogen NAIRU 3: förhandlingsmakt och oförväntad inflation 

I de vanliga nykeynesianska NAIRU-modellerna påverkar arbetslöshet visserligen fackföre-

ningarnas förhandlingar men förhandlingsmakten förväntas inte påverka den del av fackföre-

ningarnas och arbetskraftens mållön som bygger på inflationsförväntningar, vilket gäller både 
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nominal- och reallön. Setterfield och LeBlond (2003) menar att det är mer realistiskt att anta 

det motsatta – även fackföreningarnas möjligheter att införliva sina inflationsförväntningar i 

löneförhandlingarna beror på förhandlingsposition, till exempel på grund av arbetslöshet. 

Denna mindre förändring medför dock att långsiktiga vertikala Phillipskurvan förkastas. Om 

arbetslösheten bestäms av tidigare arbetslöshet, via förhandlingar på arbetsmarknaden, kan 

NAIRU även i detta fall betraktas som endogen.24 Setterfield och LeBlond menar utifrån detta 

att den långsiktiga reallöneutvecklingen inte nödvändigtvis behöver följa arbetskraftens pro-

duktivitet. Deras modell kan matematiskt beskrivas som att målet för reallöneanspråken är en 

funktion av 

 

!(!" + 1− ! !) 

 

där 0 < λ < 1 och λ är subjektiva faktorer som påverkar reallöneanspråken, q är produktivitets-

tillväxt och a är reallön. Den långsiktiga Phillipskurvan vid stationärt tillstånd (alltså då p = 

pe, τ = 0, q = a (pris enligt förväntningar, oförändrat förhållande mellan pris och arbetskrafts-

kostnader, produktivitetstillväxt = reallönetillväxt)) ges i så fall av 

 

! =
1

1− ! ! − !" − 1− ! !  

 

där α och γ = pressfaktor och flexibilitet, ϕ = nominallönens inflationsindex och µ = reallö-

nens inflationsindex. Den långsiktiga Phillipskurvan är icke-vertikal och Phillipskurvans po-

sition påverkas av produktivitetstillväxttakten. 

2.2.3 Produktionsfunktionen 

Som nämndes ovan poängterar LNJ att om man antar att produktionsfaktorerna är Cobb-

Douglas och produktionsfaktorernas substitutionselasticitet i produktionsfunktionen (ofta för-

kortat som σ) = 1 samt att arbetslöshetsersättningar och bidrag är indexerade mot lönerna, så 

påverkar inte kapitalstocken arbetslösheten på lång sikt. Men om σ  < 1 bestäms istället lång-

siktiga NAIRU och jämviktsarbetslösheten av bland annat kapitalstocken. Med tanke på den 

                                                                    
24 Jmf. LNJ:s matematiska framställning samt teorin om lönebildningen som en process av ömsesidighet ovan.  
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centrala funktion dessa antaganden har för LNJ:s modell finns det skäl att kort även beröra 

detta. 

 

Rowthorn (1999) menar att LNJ:s antagande om σ kan ifrågasättas och återger 156 empiriska 

resultat för σ för totalt 19 olika OECD-länder.25 Endast i 13 av dessa 156 fall är σ > 0,5. En 

tidigare litteraturstudie av samma författare studerade 33 empiriska studier, varav sju stycken 

fann att σ > 0,8. Även om beräkningar av detta slag troligen är förenade med mätproblem 

måste problemen vara mycket grava för att man ska kunna anta att produktionsfaktorernas 

substitutionselasticitet närmar sig 1 på något för arbetslösheten meningsfullt sätt.26 Rowthorn 

(1995) sammanfattar det som att antagandet om Cobb-Douglas till stor del är en fråga om ett 

statistiskt missförstånd. Arbetskraft och kapital är inte utbytbara inom hela samhällsekonomin 

till given produktionsnivå, så till den grad att detta inte samtidigt medför ökad risk för arbets-

löshet.27  

 

Liksom LNJ själva framhåller, menar Rowthorn att om σ < 1 blir kapitalstocken relevant för 

arbetslösheten på lång sikt, även i en vanlig nykeynesiansk NAIRU-modell såsom LNJ:s. 

Rowthorn beskriver utifrån detta en modifierad LNJ-modell där den grundläggande föränd-

ringen är antagandet om σ. Rowthorns NAIRU-modell poängterar kapitalstockens inverkan 

på ekonomins utbudssida, vilket får sägas ligga utanför denna uppsats fokus och berörs därför 

inte närmare här. Se vidare diskussion i det avslutande avsnittet.  

 

                                                                    
25 De empiriska studierna bygger på olika beräkningsmodeller, varav ungefär en tredjedel utgår från modellen i 

Layard m.fl. (1991 (LNJ)). 
26 Ytterligare andra liknande empiriska resultat i Rowthorn (1995), Arestis och Biefang-Frisancho Mariscal 

(1998; 2000), Sarantis (1993), Alexiou och Pitelis (2003) samt Stockhammer (2004b). Jmf. diskussion i Ander-

sen m.fl. (1999).  Jmf. även kritiken i Shaikh (2005) mot Cobb-Doublas generellt. 
27 Rowthorn, 1995 sid. 31: ”[The assumption of Cobb-Douglas technology] is implausibly (…) for the economy 

as a whole. With the exception of certain service activities, the elasticity of substitutuion between capital and 

labour is likely to be rather low. (…) In many parts of the economy, the effect of higher wages is more likely to 

be premature scrapping or refusal to invest, than factor substitution. Statistically, this may appear like factor 

substitution because it is the more labour-intensive activities which are abandoned when real wages rise, but this 

is merely a statistical artefact.” 
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Kort kan ändå sägas att Rowthorn beskriver generella produktionsfunktionen som en CES-

modell (Constant Elasticity of Substitution) istället för Cobb-Douglas. En produktionsfunkt-

ion som är Cobb-Douglas kan förenklat skrivas som 

 

!   =   !!!   !!!!  

 

medan CES i sin enklaste form kan uttryckas som 

 

!   =   ![!!!   +   (1− !)!!]!/!  

 

där A är teknologi, K är kapital, L är arbetskraft, α är andelsparameter och ! = (! − 1)/   där s 

är produktionsfaktorernas substitutionselasticitet. Grafiskt kan denna skillnad illustreras i de 

vanliga produktionsfunktionsdiagrammen (där Y och X indikerar insatsmängd av faktor 1 och 

2) av isokvantens (kombinationer av K och L vid given produktionsvolym) lutning (vilket 

bestäms av tekniska substitutionsgraden (TSG): hur en faktor måste anpassa sig då en annan 

förändras för att behålla produktionen konstant) och böjning (bestäms av produktionsfak-

torernas substitutionselasticitet, vilken mäter procentuell förändring i faktorförhållandet delat 

på procentuell förändring av TSG, vid konstant produktion).28 

2.2.4 Regressionsmodell för de keynesianska teorierna 

Den empiriska analysmetoden presenteras mer utförligt nedan. För att göra uppsatsens upp-

lägg och innehåll lättare att följa presenteras redan nu även en grundläggande regressionsmo-

dell för även de keynesianska teorierna.  

I samtliga regressionsanalyser nedan analyseras kapitalstockens inverkan på arbetslösheten 

samtidigt som arbetsmarknadens institutioner (AMI) används som kontrollvariabler. Regress-

ionsmodellen för de keynesianska teorierna är således en utbyggnad av den nykeynesianska 

regressionsmodellen. 

Ovan har tre keynesianska teoretiska förklaringsmodeller presenteras som alla menar att 

NAIRU bestäms endogent, och att denna bland annat bestäms av kapitalstocken. För att de 

                                                                    
28 Rowthorn, 1999; Varian, 1992 
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keynesianska förklaringsmodellerna ska ge en fullständig förklaring till arbetslöshet, förutsät-

ter det som sagt även att arbetslösheten uppvisar hysteresis/fullständig persistens. Detta kon-

trolleras inte närmare. Regressionsanalysen kommer inte gå in närmare på någon av de tre 

keynesianska teorierna specifik, utan helt enkelt jämföra vilket förklaringsvärde som föränd-

ringar i kapitalstocken har jämfört med arbetsmarknadens institutioner för arbetslösheten. Den 

grundläggande regressionsmodellen: 

!!,! = ! + !!,!,!!""1!,! + !!,!,!!""5!,! + !!,!,!!"#!,! + !!,!,!!"!,! + !!,!,!!"!,! + !!,!,!!"#!,!
+ !!,!,!!"!,! + !!,!,!(!"/!)!,! + !!,! 

Arbetslösheten varje årtal, t, och land, i, förklaras av AMI samt förändringar av kapitalstocken 

(ΔK/K). Även för denna modell kan en nollhypotes (H0
K) formuleras. Utifrån denna uppsats 

fokus på keynesiansk teoribildning antas att inget av de beräknade β-värdena (β nr ett till sju) 

för AMI är statistiskt signifikant skild från noll alternativt antar ett negativt värde samt att β-

värdet för ΔK/K antar ett statistiskt signifikant negativt värde.29 Alternativa hypotesen (H1
K) är 

således att en eller flera av β-värdena för AMI är statistiskt skilt från noll och att β-värdet för 

ΔK/K är positivt eller inte statistiskt signifikant skilt från noll. 

H0
K: !!!!,!,! ≤ 0  |  !!,!,! < 0 

H1
K: !!!!,!,! ≠ 0  |  !!,!,! ≥ 0 

På samma sätt som för den nykeynesianska modellen är denna nollhypotes endast till för att 

förtydliga resonemanget som ligger bakom den empiriska analysen. Med tanke på den 

nykeynesianska teorins fokus på de långsiktiga tidsperspektiven är de empiriska analyser som 

fokuserar på dessa  

                                                                    
29 Detta gör inte någon av modellerna fullständig rättvisa men fyller förhoppningsvis åtminstone sin pedagogiska 

uppgift. 
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3 Tidigare forskning 

Den empiriska forskningen kring nykeynesianska NAIRU fokuserar ofta på arbetsmarknadens 

institutioner och lyfter då särskilt ofta fram bidrag, socialförsäkringar, anställningsskydd etc. 

Trots den stora mängden litteratur på området är resultaten så pass varierande att det är svårt 

att utifrån detta dra några långtgående eller generaliserbara slutsatser, än mindre utfärda några 

tydliga politiska rekommendationer. Ett i stort sett genomgående problem verkar vara bris-

tande robusthet.30  

 

En av de mest centrala faktorerna i den nykeynesianska NAIRU-teorin är arbetslöshetsförsäk-

ringar. Med tanke på dess centrala funktion i både den teoretiska och empiriska forskningen är 

det värt att ägna de empiriska resultaten kring detta lite extra uppmärksamhet. Howell och 

Rehm (2009) studerar resultaten i flera tidigare inflytelserika studier.31 Flera av dessa studiers 

resultat är sällan så övertygande för den nykeynesianska modellens relevans som många fors-

kare själva vill hävda: I vissa fall överdriver de sina empiriska analysers generaliserbarhet 

och/eller resultatens tydlighet. I andra fall är resultaten mycket känsliga för operationalisering, 

kontrollmetod med mera.32  

 

Howell och Rehm diskuterar även två av måtten på arbetslöshetsersättning i OECD:s statis-

tikdatabas: Net Replacement Rates (NRR) och Gross Replacement Rates (GRR), arbetslös-

hetsersättningsnivå brutto och netto skatt. Howell och Rehm är kritiska till att tidigare littera-

tur använder sig av GRR och rekommenderar istället det nyare måttet NRR, som de menar ger 

ett mer korrekt mått på verkligheten. Men empiriska studier på NRR ger betydligt svagare 

resultat än GRR. Att de empiriska resultaten kring effekten av arbetsmarknadens institutioner 

                                                                    
30 Litteraturstudier: OECD, 2006; Glyn m.fl, 2003; Howell och Rehm, 2009; Baker m.fl. 2004.  

 Jmf. även Nickell, 1997; Nickell och Layard, 1999; Nickell, m.fl. 2005; Blanchard, 2006; Baker m.fl., 2003; 

Ball, 2009; Baccaro & Rei, 2006; Bassanini & Duval, 2006; Skedinger, 2008; Card m.fl., 1999; Madsen, 1998; 

Forslund & Kolm, 2001; Lindgren, 2006; Kim, 2008. 
31 Däribland Layard m.fl., 1991 (alltså LNJ); Nickell och Layard, 1999; OECD, 2006; m.fl. 
32 Jmf. Ball, 2009; Kim, 2008. 



 34 

på arbetslöshet borde vara starkare behöver inte betyda att dessa faktorer är ointressanta. Men 

de övergripande resultaten tyder på att den populära nykeynesianska NAIRU-teorin, såsom 

den ofta används och uttrycks idag, är otillräcklig.  

 

Inte heller bland de empiriska analyser av nykeynesianska modeller som studerar kapitalstock 

som en förklaring till arbetslöshet på kort och medellång sikt råder någon konsensus kring 

resultaten, till förmån för den vanligt förekommande nykeynesianska modellen. Som sagt 

antas det i dessa modeller råda ett negativt samband mellan kapitalstock och arbetslöshet på 

kort sikt men inget tydligt samband på lång. Men ett anslutande antagande rör löne- och 

vinstandelarna av förädlingsvärdet, vilka antas vara stabila på lång sikt. Lite förenklat kan 

man säga att högre vinster, enligt dessa teorier, på sikt och allt annat lika, bör leda till ökade 

investeringar och därigenom lägre arbetslöshet.33  

 

I motsats till detta konstaterar dock Andersen m.fl. (1999) att sedan 1960-talet har kapita-

lackumulationstakten sjunkit samtidigt som arbetslösheten stigit i de flesta OECD-länder. 

Detta samtidigt som löneandelen av BNP sjunkit och vinstandelen stigit. Trots stigande vinst-

andel har arbetslösheten snarast stabiliserats på en ny högre nivå jämfört med tidigare. Blan-

chard (1999) konstaterar att med tanke på de stigande vinsterna i OECD-länderna sedan 1980-

talet fram till slutet av 1990-talet (samt reformer av arbetsmarknadens institutioner i enlighet 

med den populära nykeynesianska NAIRU-teorin) så borde vi kunna förvänta oss sjunkande 

arbetslöshet framöver. Men som Blanchard själv senare konstaterade (2006) så har så inte 

blivit fallet. Denna utveckling är svår att förklara i de vanliga nykeynesianska modellerna.34 

Jämför figur 3 för en illustration. 

	  
	  

                                                                    
33 Ordagrant i Blanchard (1999) 
34 Jmf. Blanchard, 1997. 
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Figur	  3	   Sjunkande	  löneandel	  och	  stigande	  arbetslöshet	  i	  EU15-‐länderna	  	  

 
Löneandel av BNP till faktorpris och andel arbetslösa i EU15-länderna (inkl. Västtyskland) 1960-2010.  

Samtliga värden angivna i genomsnitt per år. 
Källa: AMECO statistikdatabas (hämtade från webbsida 2011-08-29) 

 

En särskild form av empiriska studier är de vanliga skattningarna av den populära versionen 

av nykeynesianska NAIRU och jämviktsarbetslöshet. Dessa är visserligen starka argument i 

sig för den nykeynesianska teorins trovärdighet. Men dels bygger de i regel på redan observe-

rade data av arbetslöshet (eller faktorer som påverkas av arbetslöshet) och dels får denna typ 

av resultat trots allt beskrivas som relativt öppna för diskussion.35 

3.1.1 Tidigare empiri utifrån keynesiansk och postkeynesiansk teori 

Här fokuseras framförallt på de senaste 20 årens keynesianska och postkeynesianska studier 

kring sambandet mellan kapitalstock och arbetslöshet. Antalet studier inom detta fält verkar 

vara förhållandevis få (åtminstone på svenska och engelska). Flera texter säger sig göra en så 

gott som fullständig litteraturöversikt och nämner då ofta ungefär samma studier.36 Här nämns 

endast de mest intressanta av dessa.  

 

Medan många studier som utgår ifrån LNJ eller liknande modeller ofta fäster all uppmärk-

samhet på arbetsmarknadens institutioner, kontrollerar de empiriska studierna som intresserar 

                                                                    
35 Jmf. Forslund, 2008; Lundborg m.fl., 2007.  
36 Litteraturöversikter återfinns i Stockhammer och Klär (2010) samt Karanassou (2007). 
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sig för kapitalstock i regel för både kapitalstock och arbetsmarknadens institutioner.37 Det 

sammanfattande omdömet i de empiriska studierna som tar hänsyn till kapitalstock är inte så 

mycket att arbetsmarknadens institutioner är ointressanta utan främst överskattade av 

forskarkåren medan kapitalstock förtjänar större utrymme.38 Tidigare empiriska resultat stöder 

detta. Det som ändå talar för att utföra ytterligare en regressionsanalys kring detta är dels att 

de få studier som finns ofta studerar endast ett fåtal länder.  

 

Stockhammer och Klär (2010) diskuterar huruvida arbetslösheten kan förklaras av arbets-

marknadens institutioner och kapitalstock utifrån panelanalys på 20 länder och finner gynn-

samma resultat för betydelsen av kapitalstock. Detta är den enda studie vid sidan av denna 

uppsats som analyserar betydelsen av kapitalstock på ett större antal länder. Till skillnad från 

Stockhammer och Klär jämförs i denna uppsats panelanalys med bland annat OLS-analys på 

enskilda länder. Därtill skiljer sig denna uppsats från Stockhammer och Klär genom att delvis 

andra länder studeras samt att denna uppsats även inkluderar en mer utförlig beskrivning av 

relevant teori. Stockhammer (2004a) skulle här kunna betraktas som komplementär till Stock-

hammer och Klär, då denna i likhet med denna uppsats använder både panelanalys samt OLS-

analyser på enskilda länder. Stockhammer studerar dock endast fem länder, om än även detta 

med gynnsamma resultat för kapitalstock. Även om dessa resultat är intressanta finns det här 

utrymme för mer empirisk forskning. Lite hårdraget skulle det här kunna tänkas att OLS-

analyser av enskilda länder med samma material som i en panelanalys kan ge resultat som ger 

anledning att ifrågasätta panelanalysen och vice versa. På samma sätt får fem länder (som i 

Stockhammer (2004b)) betraktas som i underkant för att dra mer generaliserbara slutsatser. 

 

Vid sidan av mer traditionell empiri genom OLS- och panelanalys på tidigare observerad ar-

betslöshet och kapitalstock återfinns en mer originell empirisk analys i Karanassou m.fl. 

(2007) där arbetslösheten skattas utifrån observerad kapitalstock med en kedjereaktionsmodell 

(Chain Reaction Theory (CRT)). Karanassou m.fl. prövar en postkeynesiansk modell genom 

att beräkna förväntad arbetslöshet utifrån andra observerade värden, alltså ungefär som de 

vanligt förekommande skattningarna av långsiktiga jämviktsarbetslösheten och NAIRU. Även 
                                                                    
37 Stockhammer och Klär, 2010 
38 Alexiou och Pitelis, 2003; Arestis och Biefang-Frisancho Mariscal, 1996; 2000; Arestis och Sawyer, 2003; 

Hatton, 2006; Karanassou m.fl., 2007; Palacio-Vera m.fl., 2010; Sarantis, 1993; Stockhammer, 2004a; 2004b; 

Stockhammer och Klär 2008; 2010. 
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dessa resultat talar för betydelsen av kapitalstock. Karanassou har genomfört flera liknande 

studier men verkar vara relativt ensam om sin metod inom detta fält. 

 

En annan relativt originell studie, sett till valet av tidsperiod, är Hatton (2006) som analyserar 

åren 1871-1999 och diskuterar den långsiktiga relationen mellan arbetslöshet och kapital-

stock. Många andra tidigare studier har, i likhet med denna uppsats, främst intresserat sig för 

åren efter 1960. Hatton argumenterar främst utifrån deskriptiv statistik för detta samband. 

Ekonometrisk argumentation av mer avancerad art för de långsiktiga relationerna återfinns i 

ett fåtal studier. Stockhammer och Klär (2010) för en kort och kärnfull argumentation för 

olika operationaliseringar av kapitalstock, dock endast utifrån panelregressioner. 
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4 Data 

Denna uppsats syftar till att empiriskt analysera kapitalstockens betydelse för arbetslösheten 

utifrån keynesiansk teoribildning. Denna analys jämförs med vilken betydelse arbetsmark-

nadens institutioner har för arbetslösheten, vilket betonas inom den nykeynesianska teoribild-

ningen. För att kontrollera teorierna utförs statistiska regressioner. I detta avsnitt presenteras 

först en genomgång av relevanta variabler, med tillhörande datamaterial, vilka ska kontrolle-

ras med hjälp av de regressionsmodeller som presenteras i nästa avsnitt. 

4.1 Följande ska undersökas: 

4.1.1 Arbetsmarknadens institutioner 

Enligt den nykeynesianska NAIRU-teorin kan arbetslösheten på lång sikt främst förklaras av 

arbetsmarknadens institutioner (AMI). Detta brukar i praktiken främst syfta på bidrag, social-

försäkringar och anställningsförhållanden vilka framförallt påverkar arbetskraftens flexibilitet 

och lönekrav. Som sagt så fyller AMI en funktion även i de keynesianska modellerna, men 

tonvikten är alltjämt lagd på kapitalstock. Regressionsanalyserna på AMI i denna uppsats syf-

tar således främst till att kontrollera för den populära nykeynesianska NAIRU-teorin. 

 

I enlighet med LNJ:s resonemang och i likhet med många andra teoretiska och empiriska stu-

dier i samma tradition ägnas här stor uppmärksamhet åt arbetslöshetsförsäkringar.39 I de data 

som studeras finns fyra variabler för denna faktor inkluderade: genomsnittlig ersättningsgrad 

av tidigare förvärvsinkomst under första året, samt under de första fem åren, i arbetslöshet 

(GRR1 och GRR5). Utifrån LNJ kan man även anta att ju mer givmild arbetslöshetsförsäk-

ringen är och ju lägre krav på motprestation som krävs för att erhålla ersättning desto högre 

blir arbetskraftens reservationslön och desto mindre flexibilitet kommer arbetskraften att upp-

visa. Därför har även ett givmildhetsindex (BFI) inkluderats där ett högre värde indikerar 
                                                                    
39 AMI-variablerna är främst valda utifrån Layard m.fl. (1991, kap. 9) och deras empiriska analys, samt tillgång 

till data. 
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lägre krav på motprestation osv. På samma sätt borde även tidsgränsen för hur länge en ar-

betslös person kan erhålla försäkringsersättning påverka arbetslösheten, varför ett mått även 

för detta (BD) inkluderats, där ett högre värde indikerar längre ersättningsperiod.  

 

I LNJ:s modell inverkar även skatter positivt på löne- och priskrav. Detta kontrolleras genom 

ett mått för skattekil (TW) samt ett för generell skattekvot (TLV). TW i datasettet är beräknad 

utifrån både inkomstskatter och indirekta konsumtionsskatter såsom moms (se nedan). TLV 

kan här betraktas som en approximation för övriga skattekilar i ekonomin som kan tänkas 

påverka både löne- och prisförhandlingar.40 

 

Det kan även antas att desto större andel av arbetskraften som är fackligt organiserad (UD) 

ökar sannolikheten för högre lönepåslag, vilket exempelvis skulle kunna förklaras av insider-

outsider-rationalitet, såsom att fackföreningsmedlemmarna är mer intresserad av sin egen 

nytta än av nyttan hos arbetslösa icke-medlemmar.41 Förenklat kan alla dessa variablers inver-

kan på arbetslösheten uttryckas som  

 

 U = F(AMI), 

  (+) 

där AMI inkluderar samtliga arbetsmarknadsinstitutioner som ska analyseras (GRR1, GRR5, 

BFI, BD, TW, TLV och UD), vilka samtliga förväntas ha en positiv inverkan på U, därav plus-

tecknet under. 

4.1.2 Kapitalstock 

De keynesianska teorier som tagits upp ovan betonar inte minst betydelsen av kapitalstocken, 

K, vilken operationaliseras som reala kapitalstockens procentuella nettoförändring per år, 

∆K/K. Stockhammer (2004a) menar att denna faktor kan tolkas som den effekt K har på kort 

och medellång sikt och beskrivas som efterfråge- och inkomsteffekten. Inom de keynesianska 

                                                                    
40 Jmf. Nickell, 2006; Nickell och Nunziata, 2001 
41 Lindbeck och Summers (1986), vars insider-outsider-resonemang visserligen täcker ett flertal andra aspekter, 

men av vilka de flesta kan antas accentueras av facklig organiseringsgrad, såsom samarbetsvillighet med nyan-

ställd arbetskraft, påverkan på anställnings- och avskedskostnader m.m. 
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teorierna är som sagt NAIRU endogent bestämd.42 Den förenklade funktionen för U med hän-

syn till alla variabler som tagits upp hittills kan nu beskrivas som  

 

U = F(AMI, K) ,  

  (+)    (-) 

där K i detta fall symboliserar ∆K/K (real nettoförändring i procent per år), vilket förväntas ha 

en negativ inverkan på U, varför minustecknet därunder. 

4.1.3 Kontrollvariabler 

Vid sidan av de faktorer som diskuterats ovan och betonas av de olika teoretiska traditionerna 

kan U även variera till följd av andra makrofaktorer. I varje sådant givet läget bör resultaten 

fortfarande ge stöd för varje teoris huvudförklaring, om denna teori ska betraktas som giltig: 

AMI bör således, trots kontrollvariablerna, indikera ett statistiskt signifikant samband med U, 

för att nykeynesianska NAIRU-teorin ska få stöd. Och detsamma för K rörande de keynesi-

anska teorierna.  

 

Exempelvis kan U variera av vanliga konjunktursvängningar. För att få en godtagbar upp-

skattning av betydelsen av AMI och K kommer därför även att kontrolleras för konjunkturläge 

genom att använda årlig inflationstakt (INF), beräknad utifrån konsumentprisindex. Inflat-

ionstakten är känd för att till stor del följa konjunkturläget, vilket i sin tur kan förklaras av att 

kapacitetsutnyttjandet varierar över konjunkturcykeln. Egentligen bör något mått på kärnin-

flation användas. Konsumentprisindex är här valt utifrån datas tillgänglighet.43 

 

Det kan även tänkas att internationella chocker, såsom oljeprischocker, kan påverka U, utan 

att detta beror på vare sig AMI eller K. Detta kontrolleras för genom bytesrelationen (TOT, 

Terms of Trade, vilket kontrolleras utifrån ett index, beräknat utifrån importprisindex delat på 

exportprisindex).Exempel: Om oljepriset stiger sjunker TOT, vilket allt annat lika medför 

högre U. 

 

                                                                    
42 Jmf. Stockhammer, 2004b 
43 Sambandet mellan inflation och kapacitetsutnyttjande är visserligen omtvistat men får trots allt betraktas som 

trovärdigt (Corrado och Mattey, 1997).  
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Slutligen kommer används en laggad version av den beroende variabeln som tredje och sista 

kontrollvariabel: Ut-1. Detta kontrollerar till att börja med för omvänd kausalitet: att regering-

en ökar utbetalningarna av arbetslöshetsersättning i tider av hög arbetslöshet. Trots att möj-

ligheten för detta får betraktas som relativt intuitivt är det som Lindgren (2006) konstaterar 

relativt ovanligt att tidigare empiriska studier kontrollerar för detta. Därtill kan denna variabel 

även sägas kontrollera för förekomsten av persistens: om U bättre kan förklaras av dess nivå 

året innan än någon AMI bör det kunna tolkas som en indikation på persistens – åtminstone 

på kort sikt. Funktionen för U kan nu uttryckas:  

 

U = F(AMI, K, MF, Ut-1) 
    (+)      (-)    (+)       (+)  

 

där MF = makrofaktorerna INF och TOT. 

4.2 Uppsatsens data 

Uppsatsens data bygger på tio oberoende variabler och en beroende. Därutöver analyseras 

även en laggad version av den beroende variabeln som en oberoende variabel i vissa av mo-

dellerna. 19 länder44 ingår i undersökningen, vilka är valda utifrån datas tillgänglighet. Data 

på U, K (genomsnittlig real nettokapitalstock per år) samt INF är hämtade från EU-

kommissionens databas AMECO (Annual macro-economic database), vilket täcker åren 

1960-2008 för alla länder utom ett där de första 12 åren saknas. Utifrån detta är ∆K/K beräk-

nad. GGR1, GRR545 och BFI är hämtade från Nickell (2006), vilket täcker åren 1960-2003. 

Från Nickell och Nunziata (2001) har BD och TW hämtats, vilket finns för åren 1960-1999 

samt -2000. TW beräknas utifrån inkomstskatt, arbetsgivaravgifter (inkl. pensionsavgifter o 

dyl) samt konsumtionsskatter såsom moms. TOT, TLV samt UD (netto, alltså endast förvärv-

sanställda fackföreningsmedlemmar) är hämtade från OECD:s statistikdatabas och finns för 

                                                                    
44 Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Irland, Italien, Japan, Kanada, Norge, Nya Zee-

land, Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige, Storbritannien, USA och Österrike. 
45 GRR = Gross replacement rate. Som beskrevs ovan vore det här mer idealiskt att studera Net replacement rate 

(NRR). Data är valda utifrån tillgång. GRR får dock, om inte annat utifrån dess frekventa förekomst i tidigare 

litteratur, betraktas som en godtagbar approximation. Jmf. Layard m.fl. 1991. 



 42 

alla relevanta år med undantag för TLV som i samtliga fall endast finns för 1965-2008 och UD 

som saknas för tre länder.  

 

För institutionella faktorer såsom arbetsmarkandens institutioner kan det vara värt att poäng-

tera att data för dessa skiftar rikligt över tid och mellan länder, se bilaga 1. Detta är helt 

centralt för att den empiriska analysen ska gå att genomföra på något meningsfullt sätt. Den 

nykeynesianska teoribildningen poängterar som sagt sambanden på lång sikt, vilket är svårt 

att kontrollera empiriskt. I denna empiriska analys används endast medelvärden per år, vilket 

kan beskrivas som kort sikt. Å andra sidan förekommer stora förändringar över kort tid i flera 

av de oberoende variablerna, vilket trots allt har potential att ge utslag i den empiriska ana-

lysen om teorin är korrekt och dessa förändringar uppfattats som seriösa och långsiktiga av 

marknadens aktörer. 

 

Tabell 1 sammanfattar variabler av intresse samt tillhörande data: antal observationer, medel-

värde och standardavvikelse. De första tre variablerna beskriver den oberoende variabeln samt 

två av de tre kontrollvariablerna (den tredje är arbetslöshet föregående år). Därutöver används 

även laggade versioner av flera variabler i vissa regressioner, se nedan. 
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Tabell	  1	   Variabler	  och	  data	  
Variabel	   Beteckning	   Förväntad	  

effekt*	  
Källa	   N	   Mean	   Std.	  	  

dev.	  
Arbetslöshet	   U	   	   AMECO	   920	   5.3	   3.63	  

Inflationstakt	   INF	   +	   AMECO	   914	   5.3	   4.60	  

Bytesförhållande	   TOT	   +	   OECD***	   933	   101.7	   14.09	  

	   	   	   	   	   	   	  

Skattekvot	   TLV	   +	   OECD***	   836	   34.3	   8.13	  

Skattekil	   TW	   +	   N&N,	  2001**	   741	   0.5	   0.14	  

Ersättningsgrad,	  	  

arbetslöshetsförsäkring	  

år	  1	  i	  arbetslöshet	  

GRR1	   +	   Nickell,	  2006	   836	   41.0	   21.24	  

Ersättningsgrad,	  	  

arbetslöshetsförsäkring	  

år	  1-‐5	  i	  arbetslöshet	  

GRR5	   +	   Nickell,	  2006	   836	   24.3	   14.11	  

Givmildhetsindex,	  	  

arbetslöshetsförsäkring	  

BFI	   +	   Nickell,	  2006	   836	   9.7	   8.20	  

Tidsgräns,	  

arbetslöshetsförsäkring	  

BD	   +	   N&N,	  2001**	   760	   0.4	   0.36	  

Facklig	  	  

nettoorganiseringsgrad	  

UD	   +	   OECD***	   784	   42.5	   18.87	  

	   	   	   	   	   	   	  

Real	  nettokapitalstock,	  

procentuell	  förändring	  

per	  år	  

∆K/K	   -‐	   AMECO	   912	   3.1	   1.41	  

*	  För	  K	  enligt	  keynesianska	  och	  postkeynesianska	  teorier.	  

**	  Nickell	  och	  Nunziata,	  2001	  

***	  OECD	  Statistikdatabas	  

4.3 Preliminär analys av data 

En första presentation av data kan ge en bättre förståelse av uppsatsens syfte och analys. I 

figur 4 visas samvariation mellan U och ∆K/K i Sverige 1961-2010. Som synes antar obser-

vationerna ett mönster som indikerar ett negativt samband. Detta kan jämföras med samvariat-
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ionen mellan U samt hur stor andel av förvärvsinkomsten som ersätts av arbetslöshetsförsäk-

ring första året i arbetslöshet, vilket illustreras i figur 5 för Sverige under åren 1960-2003, 

samt samvariationen mellan andelen arbetslösa och totala skattekvoten, vilket visas för Sve-

rige åren 1965-2008 i figur 6. Som synes får dessa två samband beskrivas som mer oklara, 

jämfört med det resultat som figur 4 indikerar för kapitalstocken. Detta antyder att kapital-

stock troligen bättre förklarar arbetslösheten. I bilaga 2 redovisas samma exempel på samvari-

ation som här för åtta andra länder i datamaterialet. Som synes antyder även de figurerna att 

kapitalstocken troligen är mer intressant för att förklara arbetslöshet än arbetslöshetsförsäk-

ring eller skatter. 

 

Figur	  4	   Kapitalackumulationstakt	  och	  andelen	  	  
arbetslösa	  samvarierar	  negativt	  	  

 
Samvariation mellan reala nettokapitalstockens årliga tillväxttakt och genomsnittlig andel arbetslösa per år i 

Sverige 1961-2010. 

Källa: AMECO statistikdatabas46 

	  

                                                                    
46 Hämtade från webbsida 2011-04-09 
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Figur	  6	   Oklart	  samband	  mellan	  arbetslöshet	  och	  	  
arbetslöshetsersättning	  

	  
Samvariation mellan genomsnittlig ersättningsgrad av förvärvsinkomst från arbetslöshetsförsäkring första året i 

arbetslöshet och genomsnittlig andel arbetslösa per år i Sverige 1960-2003.  

Källa: AMECO; Nickell, 2006 

 

Figur	  5	   Oklart	  samband	  mellan	  arbetlsöshet	  	  
och	  skattekvot	  

	  
	  
Samvariation mellan total skattekvot och genomsnittlig andel arbetslösa per år i Sverige 1965-2008. 

Källa: AMECO; OECD 

 

Enstaka indikationer på betydande multikollinearitet förekommer då värdena för alla länder 

samtidigt jämförs (> 0,8 för TLV och TW). För enskilda länder förekommer viss betydande 

multikollinearitet. Övergripande resultat påverkas inte av att korrelerande variabler exklude-

ras, varför detta får betraktas som hanterbart.  
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5 Empirisk metod 

I detta avsnitt presenteras regressionsmetoder: Ordinary Least Squares (OLS), Prais-Winsten 

(P-W) samt två typer av panelanalyser: panelkorrigerade standardfel (PCSE) och fixed effects 

(FE). För att kontrollera kausalitet analyseras en cross-lag-modell (CL) genom panelanalys. 

5.1  Ordinary least squares (OLS) och Prais-Winsten (P-W) 

För att analysera effekten av olika variabler beräknas först effekten i varje land för sig genom 

vanlig OLS-regression.47 Vanlig OLS-analys är dock olämplig för tidsserieanalys och används 

främst som jämförelse, inför analys av varje land med Prais-Winsten-transfomering. 

 

I en linjär regressionsanalys antas den beroende variabeln (i detta fall arbetslöshet, U) vara en 

linjär funktion av de oberoende variablerna samt med en konstant korrektionsterm (vanligtvis 

α) och en oberoende felterm, residual (ofta betecknad ε). OLS använder minsta kvadratmeto-

den för att därigenom minimera de kvadrerade residualerna och brukar skrivas som: 

 

Yt = α + β1Xt + ε 

 

Vid en OLS-analys av tidsseriedata är sannolikheten för statistiskt signifikanta resultat hög 

eftersom denna typ av data ofta lider av seriell autokorrelation, till exempel på grund av kon-

junkturcykler, samt heteroskedasticitet, vilket kan leda till både över- och underskattning av 

β-koefficienterna. OLS antar att residualerna är oberoende av varandra. Vid seriell autokorre-

lation uppvisar istället εt och εt-1 samband.48 Detta kan ge för hög β-signifikans och R2, inef-

fektiva β-koefficienter samt för låga standardfel.  

 

                                                                    
47 Bland annat i likhet med Stockhammer, 2004b.  
48 Gujarati, 2003 sid. 443 
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Seriell autokorrelationen hanteras i uppsatsens regressionsanalyser på enskilda länder dels 

genom användning av kontrollvariabeln Ut-1. Därtill används Prais-Winsten-transformering 

(P-W). P-W antar att residualerna följer en AR(1)-process (autoregressiv av första ordningen 

(alltså t-1)) och transformerar serien med FGLS (Feasible Generalized Least Squares, eller 

Estimated GLS). Sen används OLS på den nya serien, vilket ger estimat med BLUE-

egenskaper (Best linear unbiased estimator). Efter detta transformeras serien tillbaka för att få 

användbara värden för analys. Detta ökar sannolikheten för korrekta standardfel och effekti-

vare β-koefficienter.49 P-W-resultaten kommer således vara det mest intressanta av dessa två 

metoder. OLS-analysen används främst som jämförelse. 

5.2 Panelkorrigerade standardfel (PCSE) samt P-W PCSE 

Vid sidan av att beräkna de olika variablernas betydelse i varje land för sig finns det flera för-

delar med att även analysera alla länder samtidigt som paneldata med hänsyn till länderna. 

Därigenom går det att hantera flera vanliga dataproblem och dessutom få mer sammansatta 

resultat.50 

 

Med tidsseriedata är det förutom seriell autokorrelation även vanligt med spatial autokorrelat-

ion, i detta fall mellan länderna i datamaterialet, exempelvis på grund av internationella sam-

tida konjunktursvängningar. Vid P-W-transformering används som sagt FGLS, vilket för 

standardfel antar att felprocessen är känd. Vid analys av varje land för sig torde detta inte vara 

något problem eftersom felprocessen har få parametrar och troligen kan estimeras. Vid panel-

analys blir dock antalet parametrar desto fler, varför riskerna ökar för att standardfelen ska bli 

fel, variabiliteten underskattas och resultaten därför felaktiga. Viss försiktighet bör därför 

iakttas vid tolkning av de resultat som presenteras i denna uppsats. Ett annat vanligt problem 

vid tidsserieanalys är som sagt heteroskedasticitet. Vid panelanalys finns även risk för ”panel-

heteroskedasticitet”: att variansen i felprocesserna skiljer sig.51 Både heteroskedasticitet och 

autokorrelation kan hanteras genom tillämpning av Beck och Katz (1995) panelkorrigerade 

standardfel (PCSE), vilket ger mer korrekta signifikansnivåer för koefficienterna. PCSE han-

                                                                    
49 AR(1)-antagandet om residualerna innebär: ut = ρut-1 + εt , där ρ är en konstant och -1 < ρ < 1 (A.a. sid. 477) 
50 Panelanalys används exempelvis i Stockhammer och Klär (2010) 
51 Beck och Katz, 1995 
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terar dock främst spatial autokorrelation varför PCSE även kombineras med P-W-

transformering, för att på så vis även här hantera risken för seriell autokorrelation. 

5.3 Fixed effect (FE) 

Regressionerna i denna uppsats empiriska analys utförs på olika länder och årtal. I PCSE-

analysen beräknas modellen utifrån länder som gruppvariabel och årtal som tidsvariabel. Men 

det skulle även kunna vara intressant att studera utvecklingen över tid men justera för både 

länder och årtal samtidigt. För att kontrollera för detta används en fixed effects-modell, vilket i 

praktiken innebär analys med en dummyvariabel per land och en per årtal.52 Fördelen är att 

detta rensar bort gemensamma tidsmönster i både oberoende och beroende variabler, vilket 

ger ett ytterligare mer sammansatt resultat. Den främsta nackdelen är att det ger färre frihets-

grader, vilket riskerar att leda till låg signifikans och mindre effektiva skattningar.53 

5.4 Medellång sikt: cross-lag (CL) 

Det är rimligt att anta att det föreligger viss tröghet i löne- och prisbildningen. En förändring 

av AMI eller K kan därför tänkas påverka U först året därpå (via den effekt K har på lönebild-

ningen i Rowthorns resonemang). Detta är visserligen tydligast i den nykeynesianska 

NAIRU-teorin. Ingen av vare sig de keynesiansk eller postkeynesianska teorierna lägger nå-

gon större vikt vid hur investeringstakten eller dylikt i tidsperiod ett påverkar arbetslösheten i 

senare tidsperioder (åtminstone inte något sätt som låter sig kontrolleras genom de modeller 

som används och analyseras). Inte desto mindre förtjänar detta att kontrolleras. För att studera 

dessa aspekter används en cross-lag-modell (CL). En fördel med denna typ av analysmodell 

är att det även ger en indikation på hur robusta resultaten och den påstådda kausaliteten är.  

 

                                                                    
52 Gujarati, 2003 sid. 642ff. Dummyvariablerna skapas av statistikprogrammet och redovisas inte här. En lik-

nande panelanalys används även av Stockhammer och Klär (2010). 
53 Även om arbetslösheten i olika länder visserligen kan tänkas påverkas av internationella faktorer är det rimligt 

att anta att det egna landets förutsättningar är avgörande, varför t.ex. en random effects-modell blir otänkbar. 

(Kennedy, 2008). 
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CL innebär att den grundläggande modellen utökas med eftersläpande varianter av den bero-

ende (Yt-1) och de oberoende variablerna (Xi,t-1). Som beskrevs ovan ingår redan sedan tidigare 

Ut-1 som kontrollvariabel. CL-formelns grundläggande form blir då: 

 

yt = α + β1y1,t-1 + β2x1,t-1 +… + ε 

 

Beräkningarna av denna modell bör således resultera i samma typ av samvariation som de 

övriga modellerna med icke-fördröjd effekt: positiv samvariation för AMI och negativ för K.  

5.5 Kausalitet: instrumentell variabel (IV) 

Samvariation är inget bevis för kausalitet. Om K utifrån nykeynesiansk teori betraktas som en 

chockfaktor bland andra skulle exempelvis externa orsaker kunna sänka U och detta i sin tur 

medföra ett överskott av K, vilket i sin tur sänks därefter. Samma typ av problem kan före-

komma för AMI: hög U kan medföra att regeringar väljer att höja arbetslöshetsförsäkringen, 

varför U orsakar GRR1 och dylika faktorer. För AMI får dock detta betraktas som en olämplig 

analysmetod. För att ta ett exempel kan olika regeringar fatta liknande beslut utifrån olika 

världsbild, varför denna diskussion bäst studeras på andra sätt, såsom i teoretiska modeller. 

Alltså kontrolleras endast K. 

 

Kausaliteten kontrolleras genom användning av instrumentell variabel (IV), vilken påminner 

om CL och tillsammans med denna ger en mer sammansatt bild av resultaten. Förutom att 

kontrollera kausaliteten ger även detta i likhet med CL ovan en indikation på hur robusta re-

sultaten är. Omvänd kausalitet innebär att de oberoende variablerna korrelerar med feltermer-

na. IV innebär då att den oberoende variabeln (xt) ersätts med en proxyvariabel som i bör kor-

relera i stort sett lika starkt med y, men vars korrelation i sin tur går igenom den oberoende 

variabeln xt. Ett enkelt och vanligt förekommande sätt att hitta en lämplig IV är att använda en 

laggad version av den problematiska oberoende variabeln (xt-1), vilken inte minst i tidsserier i 

regel är starkt korrelerad med den variabel den ersätter.54 Därefter tillämpas two-stage least 

squares regression (2SLS): Via OLS får proxyvariabeln (xt-1) förklara den i detta fall ”obero-

                                                                    
54 Gujarati, 2003 sid. 678f, 771ff 
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ende variabeln” xt, vartefter estimaten (!t) används för att i en andra regressionsmodell för-

klara den egentliga beroende variabeln (yt), vilket kan skrivas som55:  

 

!! = ! + !!!!! + ! 

och 

!! = ! + !!!! + !!!!,! …+ !!!!,! + ! 

 

Om den IV som används är korrekt utvald ska IV-resultatet likna det vi fick för originalvaria-

beln. Om inte kan det vara ett tecken på problem med omvänd kausalitet.  

5.6 Sammanfattning metod 

I grunden används fyra regressionsmetoder: ordinary least squares, Prais-Winsten, panelkor-

rigerade standardfel samt fixed effects. För att kontrollera för sambanden på halvlång sikt 

används cross-lag-modeller och för att kontrollera kausalitet används instrumentell variabel 

med two-stage  least squares regression. Alla beräkningar är utförda i programmet Stata 11.2 

med kommandona reg, prais, xtpcse, xi reg i och ivregress 2sls. 

                                                                    
55 Lindgren, 2006 sid. 90ff 
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6 Empiriska resultat 

Först presenteras regressioner utförda på varje land för sig. Därefter resultat från panelregress-

ionerna. Resultaten tyder på att det inte råder något klart samband mellan AMI och U. K ver-

kar ha en statistiskt säkerhetsställd inverkan på U.  

6.1 Varje land för sig 

I detta avsnitt presenteras resultat från regressioner utförda på varje land för sig. Först OLS 

och P-W. Därefter kontrolleras för sambanden på längre sikt genom CL, samt för omvänd 

kausalitet genom IV 2SLS.  

6.1.1 OLS och P-W 

Tre förklaringsmodeller har analyserats på varje land. I modell 1 prövas endast vilken effekt 

AMI har på U. Modell 2 kontrollerar för hur väl U kan förklaras av AMI samt de tre kontroll-

variablerna INF, TOT och Ut-1, vilket kan betraktas som den nykeynesianska regressionsmo-

dellen där kontrollvariablerna inkluderats. I modell 3 ingår samma variabler som i modell 2 

men även real nettokapitalstock. Detta är således den keynesianska regressionsmodellen. Data 

består av medelvärden per år. Alla modellerna analyseras genom OLS och P-W. OLS är som 

sagt känsligt för tidsserieanalys och används främst som jämförelse. P-W hanterar seriell 

autokorrelation, varför dessa resultat således borde vara mer användbara. Totalt har 114 

regressioner beräknats i denna del (19 länder * 2 metoder * 3 modeller). 

 

Tabell 2 a-c sammanfattar resultaten från samtliga regressioner som utförts på varje land för 

sig. Siffrorna i den övre grå raden i varje tabell anger antal beräkningar (länder) där varje va-

riabel vid OLS-analys uppvisar effekt i förväntad riktning56 och signifikant med 99 procents 

sannolikhet, samt inom parentes antal resultat av samma art signifikant med 95 procents san-

nolikhet. Raden därunder visar samma sak för P-W-resultaten. Den tredje och fjärde raden 
                                                                    
56 Alltså positiv för AMI 
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sammanfattar antal länder för vilka den aktuella variabeln uppvisar icke-förväntad effekt 

(”felvänd” inverkan på U), signifikant med minst 95 procents sannolikhet: den tredje (grå) 

raden visar resultat från OLS och den fjärde raden P-W.  

 

Exempel: Resultatet ”7(4)” på rad ett eller två innebär alltså att den aktuella variabeln har en 

förväntad effekt som är signifikant med 99 procents sannolikhet i sju länder samt detsamma 

med 95 procents sannolikhet i ytterligare fyra länder.  

 

Resultaten för modell 1 (den nykeynesianska modellen) indikerar att flera AMI samvarierar 

som förväntat med U. Resultaten vid OLS- och P-W-analys är i stort desamma, vilket tyder på 

att seriell autokorrelation inte är något oöverkomligt problem i detta fall. Inte minst verkar 

facklig organiseringsgrad (UD) ha en positiv inverkan på U. En problematisk aspekt är dock 

att åtminstone tre variabler (skattekil (TW), ersättningsgrad år 1 (GRR1) och ersättningstid 

(BD)) i flera länder uppvisar statistiskt signifikant negativ samvariation med U (tvärtemot vad 

den populära nykeynesianska NAIRU-teorin hävdar).  

 

Den statistiskt signifikanta samvariationen för AMI i modell 1 försvinner dessutom när vi i 

modell 2 (den nykeynesianska modellen inklusive kontrollvariablerna) även analyserar kon-

trollvariablerna (konjunkturläge (INF), bytesförhållande (TOT) och U föregående år (Ut-1)). 

Inte minst Ut-1 uppvisar statistiskt signifikant positiv effekt på U i absolut flest länder: 16 re-

spektive 14. Detta är inte minst intressant med tanke på att denna variabel sällan kontrolleras 

för i tidigare studier och kan därtill tolkas som en indikation på persistens.57 Av AMI är det 

främst TLV och UD som uppvisar statistiskt signifikant negativ effekt, men då i som mest sex 

stycken länder. Och båda variablerna uppvisar även statistiskt signifikant felvänd effekt i ett 

land vardera vid OLS- samt P-W-analys. 

 

AMI-resultaten i modell 3 (den keynesianska modellen), där även K analyseras, är ungefär 

desamma som för modell 2. Resultatet för ∆K/K är dock mycket övertygande: statistiskt signi-

fikant negativ samvariation i flest länder vid både OLS- och P-W-analys: 16 respektive 17 

länder med som minst 95 sannolikhet. Resultaten för Ut-1 är stabilt från modell 2: 14 respek-

tive 15 länder.  

                                                                    
57 Lindgren, 2006 
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För tre av de 19 länderna saknas data för UD. Övergripande resultat för övriga variabler och 

länder verkar dock inte påverkas om modellerna analyseras utan denna variabel (redovisas ej 

men kan redogöras på begäran). 

	  
Det får betecknas som anmärkningsvärt att inte fler AMI-variabler uppvisar statistiskt signifi-

kanta resultat i dessa regressioner, där sannolikheten för detta kan förväntas vara störst med 

tanke på tidsseriedata och OLS. P-W korrigerar för seriell autokorrelation, vilket att döma av 

resultaten verkar förekomma i vissa fall. Intressant trots allt att de övergripande slutsatserna 

av P-W-resultaten inte skiljer sig radikalt åt från OLS-resultaten, varken de som redovisas i 

tabell 2 eller relationen mellan variabelresultaten inom varje enskild regression för varje land 

(redovisas ej). 
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Tabell	  2	  a	  -‐	  c	  	   Analys	  av	  varje	  land	  för	  sig:	  antal	  statistiskt	  signifikanta	  resultat	  
a) Modell 1: Ut = F(AMIt) 

 Konst. TLV TW GRR1 GRR5 BFI BD UD
a
 

OLS 8(2) 7(3) 3(1) 0(2) 4(0) 2(3) 4(1) 5(4) 

P-W 4(4) 1(3) 1(1) 0(0) 2(1) 2(2) 1(2) 5(1) 

        

”Felvänd” effekt, 
>95 % sign. 

2 5 4 1 3 3 1 

1 3 2 0 0 3 2 

 

b) Modell 2: Ut = F(AMIt, MFt, Ut-1) 

 
Konst. TLV TW 

GRR
1 

GRR
5 

BFI BD UD
a
 INF TOT Ut-1 

OLS 1(3) 1(4) 0(1) 1(1) 1(1) 0(1) 0(2) 2(2) 0(0) 0(1) 13(3) 

P-W 0(3) 1(2) 0(2) 1(1) 1(0) 1(0) 0(3) 2(4) 0(0) 0(0) 12(2) 
            

”Felvänd” effekt, 
>95 % sign. 

1 4 2 2 1 3 1 2 3 0 

1 4 0 3 1 2 1 4 3 0 

 

c) Modell 3: Ut = F(AMIt, MF, Ut-1, Kt) 
 Konst. TLV TW GRR1 GRR5 BFI BD UD

a
 INF TOT Ut-1    ∆K/K 

OLS 0(1) 1(0) 0(1) 1(0) 0(2) 0(0) 2(0) 3(1) 1(0) 1(0) 13(2) 15(2) 

P-W 0(3) 1(0) 0(1) 1(0) 0(3) 0(1) 1(1) 3(2) 0(0) 0(1) 14(0) 17(1) 

             

”Felvänd” effekt, 
>95 % sign. 

2 0 3 1 0 1 1 1 0 0 0 

1 0 3 0 0 3 1 2 0 0 0 

Alla variabler i tabellerna har beräknats samtidigt, men för ett land i taget.  
a) För tre länder saknas uppgifter om UD, varför maximal summa för denna variabel är 16. 

Kommandon i Stata: reg, prais.  

 

6.1.2 Medellång sikt: CL med OLS och P-W 

Att AMI uppvisar svagt samband med U på kort sikt får betecknas som i överensstämmelse 

med viss tidigare forskning, om än inte all. Men det är trots allt sambanden på lång sikt som 

den populära formen av den nykeynesianska NAIRU-teorin lägger vikt vid. För att kontrollera 

robustheten i OLS- och P-W-resultaten ovan samt analysera de oberoende variablernas inver-

kan på U på medellång sikt används CL-modeller, vilka är utformade som modell 1, 2 och 3 

ovan men med den skillnad att laggade versioner av AMI och K används. Kontrollvariablerna 
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är exakt desamma som ovan. Varje land analyseras var för sig med OLS och P-W. Liksom 

ovan har totalt 114 regressioner utförts i detta avsnitt. 

 

Tabell 3 a - c sammanfattar CL-resultaten för alla 19 länder som analyserats var för sig. Den 

övre grå raden visar OLS-resultat och raden därunder P-W-resultat. De två nedersta raderna i 

varje tabell visar antal länder som varje variabel uppvisat statistiskt signifikant samvariation 

med minst 95 procents sannolikhet men i felvänd riktning. 

 

Mönstret i CL-resultaten är ungefär detsamma som i de ”normala” modellerna: AMI t-1 uppvi-

sar genomgående svaga resultat. Resultateten för dessa är dock något bättre i den modell då 

endast dessa variabler analyseras, utan andra faktorer. Med tanke på den populära nykeynesi-

anska NAIRU-teorins långsiktiga fokus skulle det kunna hävdas att denna CL-modell ger teo-

rin mer rättvisa och att vi därför borde förvänta oss starkare resultat här. Detta kan man möjli-

gen hjälpligt argumentera för vad gäller TLVt-1 som i åtminstone CL-modell 3 uppvisar bättre 

resultat än i modell 3 som redovisas i tabell 2 ovan. Men förändringen är liten och knappast 

övertygande för någon generell slutsats. Istället är det även här Ut-1 som främst verkar samva-

riera med U, vilket som sagt indikerar åtminstone kortsiktig persistens.  

 

∆K/Kt-1 uppvisar svagare resultat i CL-modellen än i tabell 2 ovan men är fortfarande statist-

iskt signifikant i fler länder än någon AMIt-1: åtta plus sju länder. ∆K/Kt-1 uppvisar inte heller 

felvänd samvariation i något fall, till skillnad från flera AMIt-1. Att ∆K/Kt-1 inte visar starkare 

resultat kan inte betraktas som en tydligt motbevis mot de keynesianska teorierna då dessa 

trots allt främst betonar sambanden på kort sikt.  
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Tabell	  3	  a	  -‐	  c	  	   CL:	  Analys	  av	  varje	  land	  för	  sig,	  antal	  statistiskt	  signifikanta	  resultat	  
a) CL-modell 1: Ut = F(AMIt-1) 

 Konst. TLVt-1 TWt-1 GRR1t-1 GRR5t-1 BFIt-1 BDt-1 UDt-1
a
 

OLS 5(3) 7(2) 3(0) 0(1) 4(1) 1(1) 1(0) 5(1) 

P-W 2(1) 4(2) 0(0) 0(0) 1(1) 1(0) 0(1) 3(2) 
        

”Felvänd” effekt, 
>95 % sign. 

1 4 6 1 2 5 2 

0 2 2 0 1 2 2 

 

b) CL-modell 2: Ut = F(AMIt-1, MF, Ut-1) 

 
Konst. TLVt-1 TWt-1 GRR1t-1 GRR5t-1 BFIt-1 BDt-1 UDt-1

a
 INF TOT Ut-1 

OLS 2(1) 2(2) 1(0) 0(2) 1(2) 2(0) 0(1) 2(2) 0(0) 1(0) 15(2) 

P-W 2(1) 2(1) 1(0) 1(1) 1(2) 2(0) 1(0) 2(2) 1(0) 1(0) 15(0) 

            

”Felvänd” effekt, 
>95 % sign. 

1 2 2 1 1 4 0 2 3 0 

1 1 2 1 0 5 0 3 4 0 

 

c) CL-modell 3: Ut = F(AMIt-1, MF, Ut-1, Kt-1) 
 Konst. TLVt-1 TWt-1 GRR1t-1 GRR5t-1 BFIt-1 BDt-1 UDt-1

a
 INF TOT Ut-1 ∆Kt-1/Kt-1 

OLS 0(3) 3(2) 1(1) 0(2) 0(3) 2(1) 0(1) 2(3) 1(1) 1(0) 7(7) 5(3) 

P-W 1(2) 4(2) 1(0) 0(1) 1(3) 2(1) 0(1) 2(2) 1(1) 1(0) 7(3) 3(4) 

             

”Felvänd” effekt, 
>95 % sign. 

3 1 2 0 1 4 0 2 2 0 0 

0 1 2 1 0 5 0 2 4 0 0 

Alla variabler i tabellerna har beräknats samtidigt, men för ett land i taget.  
a) För tre länder saknas uppgifter om UD, varför maximal summa för denna variabel är 16. 

Kommandon i Stata: reg, prais.  

 

6.1.3 Omvänd kausalitet: IV 2SLS 

Att U och K samvarierar bevisar inte kausalitet. Det finns som sagt en möjlighet att U orsakar 

K istället för tvärtom. För att kontrollera detta används IV-analys, vilken i likhet med CL-

modellen ovan, använder laggade variabler. IV-analysen är dock enbart inriktad på K, varför 

endast en IV-variant av modell 3 ovan kontrolleras.  
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En beräkning per land har utförts: totalt 19 beräkningar.58 IV-kontrollerade ∆K/K uppvisar 

statistiskt signifikant negativ samvariation med U i totalt tolv länder: nio stycken med 99 pro-

cents sannolikhet och tre stycken med 95 procents sannolikhet. I resterande sju länder är β-

värdena inte statistiskt signifikant skilda från noll. Alltså bekräftar detta resultaten från OLS- 

och P-W-beräkningarna ovan i 12 av 19 möjliga länder. Detta får betraktas som starkt. Alltså 

finns utifrån detta ingen anledning att ifrågasätta tidigare resultat. Inga IV-resultat antyder 

heller att U skulle orsaka K.  

6.2 Panelresultat 

Först presenteras resultat från PCSE och P-W PCSE. Därefter FE. Slutligen analyseras CL- 

och IV-modeller med samtliga tre panelmetoderna. 

6.2.1 PCSE och P-W PCSE 

Tabell 4 redovisar resultaten från regressioner utförda på alla länder samtidigt med PCSE och 

P-W PCSE med land som gruppvariabel och årtal som tidsvariabel. De vita raderna redovisar 

β-värden och de gråa p-värde. I modell 1 ingår endast AMI (den grundläggande nykeynesi-

anska modellen). I modell 2 analyserar AMI och kontrollvariablerna samtidigt (den nykeyne-

sianska modellen inklusive kontrollvariabler). I modell 3 analyseras samtliga oberoende vari-

abler samtidigt, inklusive ∆K/K (den keynesianska modellen).  

 

PCSE-resultaten för modell 2 och 3 i tabell 4 bör tolkas med viss försiktighet. Det höga R2-

värdet och de relativt få statistiskt signifikanta variablerna tyder på risk för multikollinearitet, 

vilket medför att β-värdena troligen inte är fullständigt korrekta (gäller särskilt modell 2). 

Högt R2 indikerar dock att modellen i sin helhet är användbar för att förklara U. Det intres-

santa i denna analys är dock huruvida varje variabel är statistiskt signifikant. Det exakta β-

värdet är i alla exempel av begränsat intresse. Detta får därför betraktas som hanterbart.  

 

Dessa resultat bekräftar till stor del resultaten från OLS- och P-W-beräkningarna på enskilda 

länder ovan. Vid PCSE-beräkning av modell 1 uppvisar flera av AMI statistisk signifikant 

                                                                    
58 I och med att det mest intressanta i dessa resultat är p-värdena för IV-kontrollerade ∆K/K redovisas ej resulta-

ten mer utförligt vilka dock kan erhållas på begäran. Kommando i Stata: ivregress 2sls. 
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effekt i förväntad positiv riktning: TLV, BFI och BD. Två AMI uppvisar statistisk signifikant 

felvänd positiv korrelation: GRR5 och UD. När övriga variabler tas med i beräkningarna 

sjunker signifikansen kraftigt för samtliga AMI. P-W PCSE-resultaten för AMI är ännu sva-

gare: ingen AMI korrelerar med U på något statistiskt signifikant trovärdigt sätt. ∆K/K uppvi-

sar statistisk signifikant effekt både vid PCSE- och P-W PCSE-analys.  

	  

Tabell	  4	   Resultat	  PCSE	  och	  P-‐W	  PCSE	  
 PCSE P-W PCSE 

 Modell 1 2 3 1 2 3 
Konst.	   1,77*	   -‐0,33	   -‐0,33	   0,55	   -‐0,18	   0,66	  
p-‐värde	   0,01	   0,32	   0,32	   0,80	   0,73	   0,29	  

TLV	   0,17**	   0,02	   0,02	   0,02	   0,02	   0,00	  
	   0,00	   0,29	   0,26	   0,64	   0,29	   0,82	  

TW	   -‐0,40	   -‐0,51	   -‐1,21	   1,99	   -‐0,32	   -‐0,57	  
	   0,83	   0,48	   0,09	   0,56	   0,75	   0,57	  

GRR1	   -‐0,02	   0,00	   0,00	   -‐0,01	   0,00	   0,00	  
	   0,06	   0,78	   0,73	   0,58	   0,83	   0,93	  

GRR5	   -‐0,09**	   0,00	   0,01	   0,02	   -‐0,00	   0,00	  
	   0,00	   0,74	   0,50	   0,64	   0,65	   0,84	  

BFI	   0,21**	   -‐0,01	   -‐0,01	   0,03	   0,00	   0,00	  
	   0,00	   0,56	   0,28	   0,17	   0,98	   0,91	  

BD	   1,89*	   -‐0,06	   -‐0,12	   0,94	   0,12	   0,01	  
	   0,04	   0,78	   0,57	   0,26	   0,66	   0,97	  

UDa	   -‐0,04**	   -‐0,00	   0,00	   0,04	   -‐0,00	   -‐0,01	  
	   0,00	   0,46	   0,17	   0,07	   0,30	   0,15	  

∆K/K	   	   	   -‐0,29**	   	   	   -‐0,43**	  
	   	   	   0,00	   	   	   0,00	  

INF	   	   0,06**	   0,08**	   	   0,06**	   0,08**	  
	   	   0,00	   0,00	   	   0,01	   0,00	  

TOT	   	   -‐0,00	   0,01**	   	   -‐0,00	   0,01*	  
	   	   0,92	   0,00	   	   0,81	   0,01	  

Ut-‐1	   	   0,97**	   0,94**	   	   0,93**	   0,88**	  
	   	   0,00	   0,00	   	   0,00	   0,00	  

	   	   	   	   	   	   	  
R2	   0,25	   0,94	   0,95	   0,47	   0,90	   0,91	  
n	   553	   552	   552	   553	   552	   552	  
Antal	  länder(a)	   16	   16	   16	   16	   16	   16	  
Snitt	  n	  /	  land	   34,6	   34,5	   34,5	   34,6	   34,5	   34,5	  

*  Statistiskt signifikant med 95 % sannolikhet 

**  Statistiskt signifikant med 99 % sannolikhet 
a)  Tre länder utelämnade på grund av att data för UD saknas 

Kommandon i Stata: xtpcse; xtpcse c(psar1) 
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Även i dessa beräkningar korrelerar Ut-1 tydligt med Ut i samtliga beräkningar. Detta är vis-

serligen naturligt vid analys av tidsserier men med tanke på det höga β-värdet (0,88 som lägst) 

skulle det kunna indikera persistens, åtminstone på kort sikt.  

 

För tre länder saknas data för UD. Om samma panelregressioner utförs utan UD på samtliga 

19 länder förändras inte resultaten nämnvärt: PCSE modell 1 resulterar nu i att endast TW och 

BFI uppvisar statistiskt signifikant (positiv) samvariation, medan motsvarande P-W PCSE-

resultat är så gott som desamma. Resultaten för modell 2 och 3 förändras inte nämnvärt.  

6.2.2 FE 

Tabell 5 sammanfattar resultat från FE-beräkningarna. De vita raderna redovisar β-värden och 

de gråa raderna visar p-värde. Liksom ovan ingår endast AMI i modell 1; AMI och kontrollva-

riablerna i modell 2; och samtliga variabler i modell 3. FE analyserar de oberoende variabler-

nas inverkan på U men justerar för gemensamma tidsmönster i både länder och årtal. Detta 

medför att antalet frihetsgrader blir lågt, varför sannolikheten för statistiskt signifikanta resul-

tat är relativt låg. 

 

I resultaten för tabell 5 ingår totalt 47 årtal och 16 länder (eftersom data för UD saknas för tre 

länder, se vidare nedan). Under variablerna redovisas antal länder och årtal som är statistisk 

signifikanta med 99 procent sannolikhet samt i parentes antal som är statistiskt signifikanta 

med 95 procent sannolikhet. Eftersom första landet och året inte får någon dummyvariabel är 

maximala antalet statistiskt signifikanta länder 15 och årtal 48 st. Som synes bör resultaten för 

modell 2 och 3 tolkas med försiktighet eftersom antalet statistiskt signifikanta årtal är så pass 

få.  

 

De få statistiskt signifikanta årtalen till trots bekräftar FE-resultaten övriga resultat ovan: AMI 

uppvisar vissa lovande resultat (men även samvariation i fel riktning) då endast dessa analyse-

ras i modell 1. I modell 2 och 3 försvagas dock dessa kraftigt. ΔK/K uppvisar precis som ovan 

även här statistiskt signifikant negativ samvariation med trovärdig sannolikhet. Att så få län-

der och årtal är statistiskt signifikanta i modell 2 och 3 är dock problematiskt. En FE-analys 

av en modell där AMI utelämnas och endast K- och kontrollvariablerna analyseras ger 5 län-
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der och 13 årtal statistiskt signifikanta. Även då samvarierar ΔK/K negativt med U med en 

statistiskt signifikant sannolikhet på 99 procents sannolikhet (redovisas ej här). 

 

Precis som vid den tidigare panelanalysen är tre länder exkluderade eftersom data för UD 

saknas. Om UD exkluderas och alla 19 länder analyseras blir något fler länder och årtal stat-

istiskt signifikanta, främst i modell 2 och 3. I övrigt förändras inte resultatet nämnvärt. 

 

Tabell	  5	   Resultat	  	  FE	  
Modell 1 2 3 

Konst.	  	   4,57**	   -‐1,06	   0,23	  
p-‐värde	   0,00	   0,12	   0,73	  

TLV	   0,11**	   0,06**	   0,02	  
	   0,00	   0,00	   0,20	  

TW	   -‐1,84*	   -‐0,42	   0,68	  
	   0,02	   0,68	   0,48	  

GRR1	   -‐0,03**	   -‐0,00	   -‐0,00	  
	   0,00	   0,96	   0,40	  

GRR5	   0,02*	   0,01	   0,01	  
	   0,03	   0,3	   0,25	  

BFI	   0,04**	   -‐0,01	   -‐0,01	  
	   0,00	   0,12	   0,06	  

BD	   -‐2,63**	   -‐0,57	   -‐0,79**	  
	   0,00	   0,06	   0,01	  

UD	  	   0,07**	   0,00	   0,00	  
	   0,00	   0,44	   0,99	  

ΔK/K	   	   	   -‐0,40**	  
	   	   	   0,00	  

INF	   	   0,02	   0,05**	  
	   	   0,11	   0,00	  

TOT	   	   0,00	   0,01**	  
	   	   0,95	   0,00	  

Ut-‐1	   	   0,91**	   0,87**	  
	   	   0,00	   0,00	  

Resultat	  	  
länder	  a,	  b	  

10(1)	   8(2)	   10(1)	  

Resultat	  	  
årtal	  a	  

19(2)	   5(2)	   6(1)	  

Adj.	  R2	   0,79	   0,96	   0,96	  
Prob	  >	  F	   0,00	   0,00	   0,00	  
n	   553	   552	   552	  

*  Statistiskt signifikant med 95 % sannolikhet 

** Statistiskt signifikant med 99 % sannolikhet 
a)  Antal som är statistiskt signifikanta med 99 % sannolikhet samt 95 % 

inom parantes. Länder max: 15; årtal max: 34 
b)  I båda modellerna är tre länder utelämnade eftersom data för UD 

saknas, samt 14 årtal utelämnade p.g.a. kollinearitet 
Kommandon i Stata: xi: reg i. 
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Sammanfattningsvis tyder panelanalyserna, i likhet med OLS- och P-W-resultaten på enskilda 

länder ovan, att det är osäkert huruvida, samt på vilket sätt, AMI påverkar U. U samvarierar 

dock mycket tydligt med ΔK/K.  

6.2.3 Medellång sikt: CL med panelanalys 

Liksom i CL-analyserna ovan analyseras även här liknande modeller såsom modell 1, 2 och 3 

ovan, men nu med laggade oberoende variabler. Kontrollvariablerna är liksom i förra CL-

analysen desamma. CL-modellerna analyseras med samtliga tre panelmetoder: PCSE, P-W 

PCSE samt FE.  

 

Tabell 6 redovisar CL-resultat från analys med PCSE och P-W PCSE. Tabell 7 redovisar CL-

resultat med FE-analys. Ingen av dessa panelanalyser indikerar att AMI har någon trovärdig 

mer långsiktig positiv inverkan på U. Inget av CL-panelresultaten förändras nämnvärt om UD 

exkluderas och övriga variabler analyseras med samtliga 19 länder och de tre CL-modellerna 

(redovisas ej).  
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Tabell	  6	   CL-‐resultat	  PCSE	  och	  P-‐W	  PCSE	  
 PCSE P-W PCSE 

 CL-modell 1 2 3 1 2 3 
Konst.	   1,81**	   -‐0,37	   -‐0,37	   -‐0,15	   -‐0,28	   -‐0,13	  
p-‐värde	   0,00	   0,28	   0,28	   0,95	   0,60	   0,80	  

TLVt-‐1	   0,18**	   0,02	   0,03	   0,14**	   0,04	   0,04	  
	   0,00	   0,14	   0,11	   0,00	   0,07	   0,08	  

TWt-‐1	   -‐0,81	   -‐0,80	   -‐1,09	   -‐1,04	   -‐0,98	   -‐1,03	  
	   0,67	   0,25	   0,13	   0,75	   0,34	   0,31	  

GRR1t-‐1	   -‐0,02	   0,00	   0,00	   -‐0,03	   0,00	   0,00	  
	   0,09	   0,62	   0,80	   0,06	   0,77	   0,84	  

GRR5t-‐1	   -‐0,08**	   0,00	   0,00	   0,05	   -‐0,01	   -‐0,01	  
	   0,00	   0,91	   0,82	   0,17	   0,45	   0,49	  

BFIt-‐1	   0,19**	   -‐0,01	   -‐0,01	   0,00	   -‐0,00	   -‐0,00	  
	   0,00	   0,40	   0,32	   0,97	   0,70	   0,68	  

BDt-‐1	   1,79	   -‐0,06	   -‐0,08	   -‐0,75	   0,10	   0,09	  
	   0,05	   0,79	   0,70	   0,35	   0,69	   0,73	  

UDt-‐1
a	   -‐0,04**	   -‐0,00	   -‐0,00	   0,03	   -‐0,01	   -‐0,01	  

	   0,00	   0,34	   0,22	   0,19	   0,22	   0,16	  

∆Kt-‐1/Kt-‐1	   	   	   -‐0,11**	   	   	   -‐0,12*	  
	   	   	   0,01	   	   	   0,03	  

INF	   	   0,06**	   0,07**	   	   0,06*	   0,07**	  
	   	   0,00	   0,00	   	   0,01	   0,00	  

TOT	   	   -‐0,00	   0,00	   	   -‐0,00	   0,00	  
	   	   0,96	   0,17	   	   0,86	   0,52	  

Ut-‐1	   	   0,97**	   0,96**	   	   0,93**	   0,91**	  
	   	   0,00	   0,00	   	   0,00	   0,00	  

	   	   	   	   	   	   	  

R2	   0,23	   0,94	   0,95	   0,08	   0,89	   0,89	  
n	   553	   553	   552	   553	   553	   553	  
Antal	  länder(a)	   16	   16	   16	   16	   16	   16	  
Snitt	  n	  /	  land	   34,6	   34,6	   34,6	   34,6	   34,6	   34,6	  

*  Statistiskt signifikant med 95 % sannolikhet 

**  Statistiskt signifikant med 99 % sannolikhet 
a)  Tre länder utelämnade på grund av att data för UD saknas 

Kommandon i Stata: xtpcse; xtpcse c(psar1) 
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Tabell	  7	   CL-‐resultat	  	  FE	  
Modell 1 2 3 

Konst.	  	   0,20	   -‐0,96	   -‐0,58	  
p-‐värde	   0,86	   0,15	   0,40	  

TLV	  t-‐1	   0,19**	   0,09**	   0,08	  
	   0,00	   0,00	   0,00	  

TW	  t-‐1	   -‐3,04	   -‐10,09	   -‐0,70	  
	   0,18	   0,29	   0,49	  

GRR1	  t-‐1	   -‐0,3*	   -‐0,00	   -‐0,00	  
	   0,04	   0,99	   0,73	  

GRR5	  t-‐1	   0,03	   0,02	   0,02	  
	   0,25	   0,20	   0,17	  

BFI	  t-‐1	   0,02	   -‐0,02*	   -‐0,02**	  
	   0,27	   0,01	   0,01	  

BD	  t-‐1	   -‐3,06**	   -‐0,61*	   -‐0,71*	  
	   0,00	   0,04	   0,02	  

UD	  t-‐1	  	   0,06**	   -‐0,00	   -‐0,00	  
	   0,00	   0,84	   0,65	  

ΔK	  t-‐1/K	  t-‐1	   	   	   -‐0,14**	  
	   	   	   0,01	  

INF	   	   0,03*	   0,04*	  
	   	   0,05	   0,01	  

TOT	   	   0,00	   0,00	  
	   	   0,98	   0,31	  

Ut-‐1	   	   0,91**	   0,89**	  
	   	   0,00	   0,00	  

	   	   	   	  
Resultat	  	  
länder	  a,	  b	  

10(1)	   9(6)	   11(3)	  

Resultat	  	  
årtal	  a	  

23(2)	   6(2)	   6(2)	  

Adj.	  R2	   0,78	   0,96	   0,96	  
Prob	  >	  F	   0,00	   0,00	   0,00	  
n	   554	   553	   553	  

*  Statistiskt signifikant med 95 % sannolikhet 

** Statistiskt signifikant med 99 % sannolikhet 
a)  Antal som är statistiskt signifikanta med 99 % sannolikhet samt 95 % 

inom parantes. Länder max: 15; årtal max: 34 
b)  I båda modellerna är tre länder utelämnade eftersom data för UD 

saknas, samt 14 årtal utelämnade p.g.a. kollinearitet 
Kommandon i Stata: xi: reg i. 
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6.2.4 Omvänd kausalitet: IV med panelanalys 

Liksom i föregående IV-beräkning på enskilda länder analyseras endast ΔK/K med IV med 

övriga oberoende variabler som vanligt i enlighet med modell 3 ovan. Tabell 8 sammanfattar 

relevanta resultat.59 Resultaten för ΔK/K verkar vara relativt robusta: Alla tre β-värdena är 

negativa med minst 95 procent signifikans. Detta bekräftar således resultaten ovan. 

 

Tabell	  8	   Kontroll	  av	  K	  med	  IV	  panelanalys	  	  
 PCSE P-W PCSE FE 

IV	  ΔK/K	   -‐0.10*	   -‐0.12*	   -‐1.03**	  

p-‐värde	   0.02	   0.05	   0.00	  

	  
	   	   	  

n	   552	   552	   553	  

Länder	   16	   16	   	  
n	  /	  land	   34.5	   34.5	   	  
Sign.	  länder	  

	   	   10	  (2)	  

Sign.	  år	  
	   	   24	  (4)	  

*  Signifikant med 95 % sannolikhet  

** Signifikant med 99 % sannolikhet 
a)  Antal som är statistiskt signifikanta med 99 % sannolikhet samt 95 % inom parantes. 

Länder max: 15; årtal max: 34 
b)  I båda modellerna är tre länder utelämnade eftersom data för UD saknas, samt 14 årtal 

utelämnade p.g.a. kollinearitet 
Kommandon i Stata: reg, predict, xtpcse, xtpcse c(psar1) och ivregress 2sls. Prediktion 
utförd manuellt. FE-beräkningen genomförd med dummyvariabler för år och länder. 
 

6.3 Sammanfattning av empiriska resultat 

Enskilda resultat bör genomgående tolkas med försiktighet. Detta är av särskild vikt när ana-

lysen avser att undersöka så pass relativt stora generella samband över långa tidsperioder. Det 

bör även poängteras att flera av de typer av data som använts är approximationer för de feno-

men som teorierna egentligen åsyftar. Därtill är datamaterial av denna typ med så stor mängd, 

över så pass långa tidsperioder och med så många länder, självfallet förenade med stora risker 

vad gäller jämförbarhet både över tid och mellan länder. 

 
                                                                    
59 Liksom ovan redovisas endast resultaten för ΔK/K. Övriga resultat kan erhållas på begäran. 
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Med detta sagt får resultaten ändå sägas vara väldigt tydliga: Relationen mellan arbetsmark-

nadens institutioner och arbetslöshet är oklar. Kapitalstock verkar däremot ha en tydlig och 

robust negativ inverkan, även genom de olika kontrollberäkningarna och med hänsyn till öv-

riga variabler.  

 

Enstaka faktorer bland arbetsmarknadens institutioner uppvisar statistisk signifikant förväntad 

positiv inverkan på arbetslösheten i de mer avskalade regressionsanalyserna, när inga andra 

variabler analyseras. Men de tappar kraftigt i förklaringseffekt när modellen byggs ut med fler 

variabler. Därtill förekommer flera fall av statistiskt signifikanta resultat för arbetsmarknadens 

institutioner i ”felvänd” negativ riktning. Detta kan även sägas försvaga resultaten för övriga 

institutionella faktorer. Samtliga av arbetsmarknadens institutioner bör enligt grundläggande 

logik och teori öka arbetskraftens förhandlingsmakt och reservationslön. Att några av dessa 

variabler då samvarierar positivt och några andra negativt medför en del tveksamhet om mo-

dellens logiska helhet. De negativa samvariationerna är inte logiska i någon av de två idétrad-

itioner som diskuterats ovan. 
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7 Avslutade kommentarer 

Här följer diskussion kring uppsatsens resultat samt några exempel på tänkbar framtida forsk-

ning. Först jämförs resultatet med uppsatsens hypotes. 

7.1 Uppsatsens resultat 

7.1.1 Uppsatsens hypotes 

Hypotesen för denna uppsats empiriska analys lyder: 

 

Andelen arbetslösa i ett land, på både kort och lång sikt, kan framförallt förklaras av 

variationer i kapitalstocken. Om kapitalstockens tillväxttakt ökar på lång sikt, sjunker 

jämviktsarbetslösheten och därför även andelen arbetslösa, allt annat lika. 

 

Samtliga empiriska analyser som genomförts indikerar att det råder en statistiskt signifikant 

negativ samvariation mellan reala nettokapitalstocken och andelen arbetslösa. Detta stödjer 

hypotesens första mening, det vill säga att variationer i kapitalstocken verkar kunna förklara 

andelen arbetslösa. Hypotesens andra del handlar om jämviktsarbetslösheten. Detta är svårare 

att svara på och diskuteras vidare nedan. De empiriska resultaten får åtminstone sägas indi-

kera att även denna del av hypotesen får stöd.  

7.1.2 Resultatet jämfört med tidigare studier 

Den empiriska analysens resultat överensstämmer relativt väl med tidigare keynesianska och 

postkeynesianska empiriska studier rörande kapitalstock och arbetslöshet de senaste decenni-

erna, såtillvida att flera studier funnit statistiskt signifikanta resultat för att kapitalstocken har 

en negativ inverkan på arbetslösheten. Liksom andra studier uppvisar kapitalstocken i denna 

uppsats empiriska analys mer övertygande resultaten jämfört med arbetsmarknadens institut-

ioner, både vid regressionsanalyser på enskilda länder samt vid panelanalys.  

 



 67 

Detta antyder att den nykeynesianska NAIRU-teorin, såsom den ofta tar sig till uttryck idag, 

troligen är otillräcklig för att förklara arbetslöshet. Resultaten för kapitalackumulation indike-

rar att kapitalstock och investeringstakt med hög sannolikhet är en viktig faktor för att för-

klara arbetslöshet. Detta kontrasterar både mot äldre versioner av NAIRU-teorin men även 

mot nyare teoribildning där kapitalstock är en bland flera bidragande orsaker till persistens, se 

vidare nedan. 

 

Stockhammer och Klärs (2010) empiriska analys finner stöd för att facklig organiseringsgrad, 

(samt kollektiv koordinerade löneavtal, vilken ej analyserats här) har en statistiskt signifikant 

och robust positiv inverkan på arbetslöshet. Detta är visserligen inte vad analysen ovan visar. 

Men med tanke på att datamaterial och metod skiljer sig något åt kan resultaten i denna upp-

sats kanske främst betraktas som en komplementär bekräftelse på Stockhammer och Klärs 

resultat, eller möjligen som en indikation på att mer forskning krävs.  

7.1.3 Låter verklig långsiktighet sig prövas? 

Visserligen är det anmärkningsvärt att arbetsmarknadens institutioner uppvisar så svaga resul-

tat för ett så pass relativt omfattande datamaterial som kontrollerats för här. Men detta uteslu-

ter inte en verkligt långsiktig NAIRU. Frågan är dock om verklig långsiktighet låter sig prö-

vas empiriskt överhuvudtaget. I så fall (och om vi även antar adekvat låg grad av per-

sistens/hysteresis) är investeringstakt och kapitalstock fortfarande ointressant – på verkligt 

lång sikt. Men i så fall blir NAIRU en fråga om val av teori oavsett fakta, snarare än något 

som kanske någonsin låter sig prövas empiriskt. CL- och IV-beräkningarna syftar dessutom 

till att kontrollera mer långsiktiga effekter samt kausalitet. Resultaten för arbetsmarknadens 

institutioner varken förbättras eller försämras i denna del av analysen, vilket får betraktas som 

särskilt problematiskt för den nykeynesianska NAIRU-teorin som trots allt betonar de lång-

siktiga effekterna. 

 

Trots att resultaten för kapitalstock i de empiriska analyserna i denna uppsats kan tyckas över-

tygande är det en öppen fråga om denna empiriska analys, likväl som annan liknande tidigare 

forskning, verkligen bevisar och/eller motbevisar några långsiktiga samband. Å andra sidan, 

även om den empiriska analysen i denna uppsats fokuserar på medelvärden per år, får data-

materialets storlek ändå sägas ge en indikation även på längre sikt.  
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7.1.4 Kapitalstock som nykeynesiansk orsak till persistens? 

Som beskrevs ovan diskuterar bland annat Blanchard (2006) kapitalstock som en bland flera 

faktorer kring externa chocker som kan påverka arbetslösheten och få den att uppvisa per-

sistens och/eller hysteresis. Flera faktorer talar emot denna teori: Sedan början av 1990-talet 

har samtliga 19 länder i uppsatsens datamaterial haft en relativt stabil inflationstakt under fem 

procent per år och inga stora skift har skett i lönedrivande riktning vad gäller arbetsmark-

nadens institutioner. Om kapitalstock eller dylikt hade varit en orsak till persistens bland 

andra borde som sagt vinstandelen av nationalinkomsten samvariera negativt med arbetslös-

heten: högre vinst borde ge lägre arbetslöshet. Därtill borde resultaten för arbetsmarknadens 

institutioner ha varit trovärdigare.  

 

Även med hänsyn till chocker och medellång persistens borde arbetsmarknadens institutioner 

samvariera negativt med arbetslösheten på ett mer tydligt sätt än vad resultaten i denna upp-

sats visar.  

7.1.5 Bevisar detta keynesianismen? 

Uppsatsens empiriska analys tyder på att kapitalstock är en viktig faktor för att förklara ar-

betslösheten medan kopplingen till arbetsmarknadens institutioner är oklar och/eller svag. 

Den empiriska analysen i denna uppsats tyder inte heller på någon form av omvänd kausalitet 

mellan kapitalstock och arbetslöshet – att variationer i den senare skulle vara en förklaring till 

den tidigare. Stockhammer och Klär (2010) finner visserligen att facklig organiseringsgrad 

(UD) verkar påverka arbetslösheten, vilket inte den empiriska analysen i denna uppsats kunde 

se några indikationer på. I likhet med Stockhammer och Klär uppvisar kapitalstock ett mer 

stabilt resultat än samtliga arbetsmarknadens institutioner, inklusive facklig organiserings-

grad. Men även Stockhammer och Klärs resultat för facklig organiseringsgrad skulle kunna 

betraktas som osäkert med tanke på resultaten för övriga faktorer, eftersom de samlade resul-

taten medför tveksamhet om den populära versionen av den nykeynesianska modellens förkla-

ringsvärde i sin helhet.  

 

Som beskrevs i teoriavsnittet, utifrån Blanchard (2006), verkar det även svårt att förklara de 

senaste decenniernas utveckling av arbetslösheten och vinstandelarna utifrån en vanlig 

nykeynesiansk modell. Allt detta sammantaget indikerar de empiriska resultaten i denna upp-
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sats framförallt indikerar att keynesianska modeller har ett större förklaringsvärde när det 

kommer till att förklara den generella arbetslösheten än den populära nykeynesianska 

NAIRU-teorin som återfinns i Layard m.fl., 1991. Kapitalstockens betydelse för arbetslöshet-

en får sammanfattningsvis sägas förtjäna ökad uppmärksamhet. 

7.2 Framtida forskning  

7.2.1 Den andra och tredje teorin 

Stockhammer och Klär (2010) beskriver tre övergripande tänkbara teoretiska förklaringar till 

hur kapitalstock kan tänkas påverka arbetslösheten på både kort och lång sikt, varav en pröva-

des i denna uppsats. De andra två är dock intressanta uppslag för framtida forskning. Teori 2 

och 3 utgår ifrån att substitutionselasticiteten mellan produktionsfaktorerna i generella pro-

duktionsfunktionen (σ) < 1. Rowthorn (1999) argumenterar utifrån detta för en modifierad 

LNJ-modell där kapitalstocken påverkar arbetslösheten på både kort och lång sikt via dess 

inverkan på löne- och prisbildningen. I denna modell antas produktionsfunktionen vara av 

CES-modell (Constant Elasticity of Substitution), istället för som i LNJ, Cobb-Douglas. En 

liknande argumentation återfinns även i Rowthorn (1995; jmf. även Rowthorn (1977)), även 

detta utifrån att σ < 1, men då utifrån den inverkan kapitalstocken har på kapacitet och kapaci-

tetsutnyttjande, vilket antas mildra företagens och arbetskraftens vinst- och lönekrav och däri-

genom möjliggöra en lägre jämviktsarbetslöshet på lång sikt, allt annat lika. Båda Rowthorns 

modeller (1995 och 1999) utgår dock, i likhet med de keynesianska modellerna som denna 

uppsats utgår ifrån men till skillnad från LNJ, från en icke-vertikal Phillipskurva. 

7.2.2 Mer och bättre data 

Visserligen tyder de empiriska resultaten i denna uppsats och tidigare litteratur på att samban-

den mellan arbetsmarknadens institutioner och arbetslösheten är oklara. Men detta skulle lika 

gärna bero på att analysmetoden i denna uppsats och andra liknande tidigare studier är un-

dermåliga. I litteraturen förekommer flera diskussioner om svårigheten att kontrollera dessa 

faktorer. Inte minst datas generaliserbarhet och jämförbarhet, både mellan länder och över tid. 

Som nämndes ovan verkar till exempel GRR-variablerna vara exempel på känsliga variabler. I 

denna uppsats har ambitionen varit att begagna väl etablerade data. För att få mer trovärdiga 

resultat vore det dock önskvärt med fler jämförelser mellan olika typer av data.  
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Det vore även intressant att undersöka andra tidsindelningar än årsgenomsnitt, såsom kvartal. 

Ett tänkbart försvar för den populära nykeynesianska NAIRU-teorin skulle kunna vara de 

stora mängder mikroforskning som trots allt talar för LNJ:s och liknande makromodeller.60 

Till de keynesianska och postkeynesianska teoriernas försvar kan dock detta lika gärna besk-

rivas som ett underkännande av dessa mikrostudier. Ett exempel är som sagt Nordlund (2010) 

som, delvis i strid med tidigare studier på samma tidsperiod och geografi (Sverige, 1990-

talet), utifrån omfattande mikrodata finner indikationer på stigande reservationslön till följd 

av arbetslöshetsersättning, men ingen förändring i sannolikheten för att inträda i förvärvsar-

bete. Enskilda studier bör självfallet tolkas med försiktighet men om kapitalstock eller dylika 

faktorer fyller en så pass avgörande roll som de empiriska resultaten i denna uppsats makro-

analys och tidigare litteratur indikerar att det finns skäl att fundera även över mikroforskning-

en. 

7.2.3 Arbetets sociala betydelse 

Howell och Rehm (2009) menar liksom andra liknande studier att flera arbetsmarknadens 

institutioner som enligt teorierna ska ha en positiv inverkan på arbetslösheten i empiriska stu-

dier snarare uppvisar en negativ samvariation, vilket även förekommer i resultaten i denna 

uppsats. Howell och Rehm diskuterar kort kring några tänkbara förklaringar till detta, där-

ibland förvärvsarbetets sociala förtjänster och betydelse för individen. Detta skulle kunna 

medföra att trots hög arbetslöshetsersättning kommer folk att söka jobb i större utsträckning 

än vad som ofta antas inom den ekonomiska forskningen. Arbetets sociala betydelse är en 

relativt utbredd diskussion inom sociologin men många standardmodeller inom nationaleko-

nomi i denna typ av studier är som regel att arbete enbart är en börda.61  

7.2.4 Vad säger detta om produktionsfunktionen? 

Resultaten i denna uppsats och i tidigare litteratur antyder att antagandet om generella pro-

duktionsfunktionen som Cobb-Douglas (vilket LNJ antar) kan vara felaktigt. Rowthorn 

(1995; 1999) argumenterar för en postkeynesiansk modell just utifrån ett antagande om att 

                                                                    
60 OECD, 2006 
61 Jmf. Jahoda m.fl:s (2002 [1932]) klassiska studie där arbetslösheten tycks påverka snart sagt varje beståndsdel 

av tillvaron. För en problematiserande makrostudie på samma tema se Esser (2005). 
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produktionsfunktionen inte är Cobb-Douglas, vilket understöds av stora mängder empiriska 

resultat. En anslutande diskussion är huruvida de neoklassiska produktionsmodellerna över-

huvudtaget är att betrakta som realistiska. Shaikh (2005) lyfter substantiell kritik mot dessa 

och inte minst mot produktionsfunktionen som Cobb-Douglas. Han argumenterar utifrån både 

teori och empiri för att denna typ av produktionsfunktioner inte bevisar någonting om verk-

liga mikrofundament. Det verkar kort sagt finns stort utrymme här för forskningsinsatser 

kring hur en produktionsfunktion kan och bör konstrueras. Detta skulle troligen även skapa 

mer klarhet kring vilken betydelse olika faktorer har för arbetslösheten och sysselsättningen. 

7.2.5 Vad säger detta om Phillipskurvan? 

De keynesianska resonemangen ovan antar, tvärtemot nykeynesianska NAIRU-teorin, en 

icke-vertikal Phillipskuva, vilket är vanligt inom keynesianska modeller. Som beskrevs ovan 

tyder empiri i bland annat Akerlof m.fl. (2000) på att det kan vara rimligt att anta en icke-

vertikal Phillipskurva vid lägre inflationsnivåer. Även de empiriska resultaten i denna uppsats 

kan här beskrivas som ett indikativt resultat till stöd för Akerlof m.fl:s resonemang. 

 

Blanchard (2006) resonerar utifrån resultaten i Akerlof m.fl. kring att politiska reformer för att 

sänka NAIRU är politiskt enklare att genomföra vid sjunkande/låg arbetslöshet. Även detta 

kan jämföras med Skotts (2005) resonemang om lönebildningen som en social process. Blan-

chards diskussioner om att sänka NAIRU syftar på reformer av arbetsmarknadens institution-

er, utifrån den populära formen av nykeynesiansk teoribildning, vilket av naturliga skäl kan 

vara politiskt impopulärt. Blanchards resonemang om legitimitet är om inte annat intuitivt. 

Men det kan samtidigt ifrågasättas utifrån de svaga resultat som arbetsmarknadens institution-

er uppvisar. Även med en annan inflationstakt kvarstår frågan kring hur NAIRU ska kunna 

sänkas i en nykeynesiansk kontext nu när stödet för modellen är så otydligt.62 Även här finns 

utrymme för vidare forskning: I förlängningen om hela Phillipskurvans form men även mo-

dellernas olika delar skulle troligen vara förtjänt av mer sammansatt analys. 

                                                                    
62 Detta är också den stora frågan i merparten av Blanchard, 2006. Problematiseringen verkar dock ha tappats 

bort när författaren kommer till sin slutdiskussion. 
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7.2.6 Hur skadliga är egentligen skatter? 

En närliggande fråga är skatternas skadlighet. Bland de faktorer av arbetsmarknadens institut-

ioner som kontrolleras för ger resultaten för skattekvot (TLV) åtminstone ett svagt stöd för att 

denna samvarierar positivt med arbetslösheten. Men varken resultaten för denna eller den 

andra skattevariabel i datasetet (skattekil (TW)) kan sägas vara så övertygande att de ger något 

tydligt stöd för den nykeynesianska NAIRU-modellens trovärdighet - eller för den delen un-

derminerar resultaten för kapitalstock. Flera resultat för dessa skattevariabler är trots allt stat-

istiskt icke-signifikanta. I stora delar av forskningslitteraturen ger intryck av att skatter enbart 

har en negativ inverkan på sysselsättning och produktion.63 Samtidigt argumenterar få ekono-

mer för att samtliga skatter ska avskaffas. Troligen skulle stora delar av forskningen tjäna på 

att ta större hänsyn till vad skatterna används till. Om investeringstakten är så avgörande för 

arbetslösheten som de empiriska resultaten i denna uppsats och tidigare forskning indikerar, 

och skatterna inte är det, borde detta kunna motivera skattehöjningar även utifrån sysselsätt-

ningspolitiska mål - till exempel för att finansiera investeringsprojekt i lågkonjunktur inom 

eller i anslutning till offentlig sektor. Det är därför inte trovärdigt att det skulle råda något rakt 

igenom linjärt samband i denna riktning. Mer studier vore här önskvärt kring hur skattepoliti-

ken bäst kan användas för att bekämpa arbetslöshet och skapa sysselsättning, med hänsyn till 

K och närliggande faktorers betydelse.64  

7.2.7 Vad bör vi göra med arbetsmarknadens institutioner? 

På samma sätt som att analyser av skatter troligen skulle vara förtjänta av mer sammansatt 

analys torde kvaliteten på myndigheter studeras mer i diskussionen om arbetslöshet. I de eko-

nometriska modellerna i denna uppsats kontrolleras för en del av de krav som är förenade med 

att erhålla arbetslöshetsersättning genom ett givmildhetsindex (BFI). Man skulle här även 

kunna tänka sig att myndigheters arbetsmetoder kring andra delar av arbetsmarknadens in-

stitutioner kan påverka arbetslösheten. Howell (2010) menar att istället för att fokusera på 

alltför förenklade monetära mått och övergripande statistik borde mer uppmärksamhet riktas 

mot hur utformningen av olika institutioner påverkar utfallet och sedermera varandra: arbets-

löshetsersättningen i ett land kan vara positiv för arbetslösheten och negativ i ett annat, utifrån 

hur ansvariga och administrerande myndigheter fungerar. En liknande diskussion förs i Lind-
                                                                    
63 T.ex. Arnold m.fl., 2011 (delvis från OECD-resultat); viss sammanfattning även i Hansson, 2009 
64 Jmf. Blanchard, 2006 sid. 31ff 



 73 

gren (2006) som poängterar vikten av att inte förledas att tro att det finns en enkel lösning på 

arbetslösheten. Istället bör olika faktorers kors- och samverkan analyseras utförligt. En faktor 

som har en negativ inverkan på arbetslösheten i ett land kan lika gärna ha en positiv inverkan i 

grannlandet.  

 

Detta kan i sin tur jämföras med den statsvetenskapliga diskussionen om myndighetskvalitet. 

Rothstein och Holmberg (2010) diskuterar betydelsen av detta för vårdresultat och finner att 

länder vars myndigheter håller högre kvalitet får ut mer vård och hälsa för de pengar de spen-

derar på sjukvård, jämfört med andra länder. Ett närliggande resonemang förs i Lagerström 

(2011) kring hur arbetsförmedlare med olika arbetsmetoder påverkar arbetslösas möjligheter 

att få jobb. Här finns troligen stort utrymme för mer forskning. Till exempel skulle det kunna 

vara intressant att närmare studera hur olika länders institutioner fungerar mer i detalj. 

 

Den pessimistiska slutsatsen av denna typ av resonemang är att forskning kring arbetsmark-

nadens institutioner kanske aldrig någonsin kan resultera i några generaliserbara politiska re-

kommendationer, åtminstone av den förenklade art som ofta givits hittills.65 Då indikerar re-

sultaten för kapitalstock mer optimistiska utsikter för generaliserbara rekommendationer – 

åtminstone i dess mest grundläggande form. Men liknande diskussioner bör självfallet även 

föras kring denna faktor. Olika investeringar torde rimligen bidra olika väl till arbete och 

sysselsättning. 

                                                                    
65 Jmf. Blanchard, 2006 sid. 36f; Jmf. OECD (2011) 
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Bilaga 1: De oberoende variablerna 

Figur 1.1 – 1.7 presenterar de oberoende variablerna. Digrammen syftar främst till att illu-

strera att data för de oberoende variablerna varierar i adekvat grad för att en empirisk analys 

ska vara möjlig.  

 

Dessa figurer syftar inte till att mer i detalj redovisa eller diskutera samtliga variabler i varje 

land för sig, varför enskilda länder i varje figur inte identifieras. Ytterligare information kan 

lämnas på begäran.  

 

För mer information om varje variabels värden, antal observationer etc. se avsnitt 4.2. 

 

Figur	  1.1	   Skattekvot	  (TLV)	  varierar	  över	  tid	  i	  alla	  19	  länder	  

 
Källa: OECD statistikdatabas 
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Figur	  1.2	   Skattekil	  (TW)	  varierar	  över	  tid	  i	  alla	  19	  länder	  

	  
Källa: Nickell och Nunziata, 2001 

 

Figur	  1.3	   Arbetslöshetsersättningsgrad	  under	  första	  året	  	  
i	  arbetslöshet	  (GRR1)	  varierar	  över	  tid	  i	  alla	  19	  länder	  

	  
Källa: Nickell, 2006 
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Figur	  1.4	   Arbetslöshetsersättningsgrad	  under	  första	  fem	  åren	  	  
i	  arbetslöshet	  (GRR5)	  varierar	  över	  tid	  i	  alla	  19	  länder	  

	  
Källa: Nickell, 2006 

	  
Figur	  1.5	   Givmildhetsindex	  för	  arbetslöshetsersättning	  (BFI)	  	  

varierar	  över	  tid	  i	  alla	  19	  länder	  

	  
Källa: Nickell, 2006 
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Figur	  1.6	   Tidsgränsindex	  för	  arbetslöshetsersättning	  (BD)	  	  
varierar	  över	  tid	  i	  alla	  19	  länder	  

 
Källa: Nickell och Nunziata, 2001 

	  
	  
Figur	  1.7	   Facklig	  nettoorganiseringsgrad	  (UD)	  varierar	  över	  	  

tid	  i	  alla	  16	  länder	  som	  det	  finns	  data	  för	  

	  
Källa: OECD statistikdatabas 
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Figur	  1.8	   Bytesrelationen,	  Terms	  of	  Trade	  (TOT),	  varierar	  	  
över	  tid	  i	  alla	  19	  länder	  (index	  100	  =	  år	  2000)	  

	  
Källa: OECD statistikdatabas 
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Bilaga 2: Visuell dataanalys 

Här följer några exempel på visuell analys av data utifrån de samband som diskuteras i upp-

satsen. Diagrammen är endast avsedda att underlätta förståelsen för uppsatsens teoretiska re-

sonemang och empiriska analys, varför någon närmare analys av exakta värden eller enskilda 

länder inte görs här. Samtliga av dessa länder analyseras dock empiriskt och resultaten redo-

visas i uppsatsens resultatavsnitt. Mer information kan lämnas på begäran.  

 

I varje figur visas data för åtta länder: USA, Storbritannien, Finland, Danmark, Japan, Frank-

rike, Italien och Österrike. Dessa är valda godtyckligt, om än med tanken att de ska kunna 

illustrera skilda exempel inom OECD samt att flera av dessa åtta ofta brukar beskrivas som 

väsensskilda, vad gäller utformningen av ekonomiska institutioner etc.66  

 

Figur 2.1 illustrerar sambandet och samvariationen mellan andelen arbetslösa och kapita-

lackumulationstakten i sex OECD-länder under åren 1961-2010. I samtliga av dessa är den 

negativa samvariationen tydlig, om än i varierande grad. Samtliga diagram inom figur 2.1 har 

en rät prediktionslinje. Linjen är inte tänkt att mäta sambandets styrka etc. utan syftar endast 

som illustration.67 Figur 2.2 illustrerar samband och samvariation mellan andelen arbetslösa 

och totala skattekvoten per år (totala skatteintäkterna delat på BNP). I tre av de åtta länderna 

samvarierar arbetslösheten negativt med skattekvoten och i övriga positivt. På samma sätt är 

sambanden mellan arbetslöshet och arbetslöshetsersättning varierande, vilket illustreras i figur 

2.3. I två av åtta länder samvarierar dessa faktorer negativt. Figurerna för skattekvot och ar-

betslöshetsersättning kan sägas illustrera den osäkerhet som kan märkas i tidigare forskning, 

vilket diskuteras i uppsatsen.  

                                                                    
66 Svallfors, 2004; Esser, 2005 
67 Samtliga figurer i denna bilaga är skapade i Stata. Linjens funktion i varje graf i figur 2.1 kan skrivas som  

!!,! = !! + !!
∆!!,!
!!,!

+ !!,!   där u, k, t och i står för arbetslöshet, kapitalstock, årtal och land. Motsvarande linje i 

övriga diagram är framtagen utifrån samma grundläggande logik. Men detta är som sagt endast tänkt som en 

illustration, varför inga β-värden etc. redovisas här. 
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Figur	  2.1	   Kapitalackumulation	  och	  andel	  arbetslösa	  samvarierar	  negativt	  1961-‐2010	  

  

  

  

  
Samvariation mellan reala nettokapitalstockens tillväxttakt och andelen arbetslösa per år, 1961-2010.  

Källa: AMECO statistikdatabas, hämtat 2011-04-09 	  
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Figur	  2.2	   Möjligen	  ett	  komplicerat	  samband	  mellan	  skattekvot	  och	  arbetslöshet	  	  

	   	  
	  

	   	  
	  

	   	  
	  

	   	  
	  
Samvariation av total skattekvot och andel arbetslösa per år 1960-2010. 

Källa: AMECO statistikdatabas, hämtat 2011-04-09 
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Figur	  2.3	   Möjligen	  en	  komplex	  relation	  mellan	  arbetslöshet	  och	  arbetslöshetsersättning	  

  
 

  
 

  
 

  
Samvariation mellan andel arbetslösa och arbetslöshetsersättningsgrad första året i arbetslöshet. 

Källa: AMECO statistikdatabas (hämtat 2011-04-09); Nickell, 2006 

 

4
4

46
6

68
8

810
10

10Arbetslöshet
Ar

be
ts

lö
sh

et
Arbetslöshet20

20

2025

25

2530

30

3035

35

35Ersättningsgrad första året i arbetslöshet

Ersättningsgrad första året i arbetslöshet

Ersättningsgrad första året i arbetslöshetUSA
USA

USA 2

2

24

4

46

6

68

8

810

10

1012

12

12Arbetslöshet

Ar
be

ts
lö

sh
et

Arbetslöshet15

15

1520

20

2025

25

2530

30

3035

35

3540

40

40Ersättningsgrad första året i arbetslöshet

Ersättningsgrad första året i arbetslöshet

Ersättningsgrad första året i arbetslöshetStorbritannien
Storbritannien

Storbritannien

0

0

05

5

510

10

1015

15

1520

20

20Arbetslöshet

Ar
be

ts
lö

sh
et

Arbetslöshet20

20

2030

30

3040

40

4050

50

5060

60

60Ersättningsgrad första året i arbetslöshet

Ersättningsgrad första året i arbetslöshet

Ersättningsgrad första året i arbetslöshetFinland
Finland

Finland 0

0

02

2

24

4

46

6

68

8

810

10

10Arbetslöshet

Ar
be

ts
lö

sh
et

Arbetslöshet30

30

3040

40

4050

50

5060

60

6070

70

7080

80

80Ersättningsgrad första året i arbetslöshet

Ersättningsgrad första året i arbetslöshet

Ersättningsgrad första året i arbetslöshetDanmark
Danmark

Danmark

1

1

12

2

23

3

34

4

45

5

5Arbetslöshet

Ar
be

ts
lö

sh
et

Arbetslöshet25

25

2530

30

3035

35

3540

40

40Ersättningsgrad första året i arbetslöshet

Ersättningsgrad första året i arbetslöshet

Ersättningsgrad första året i arbetslöshetJapan
Japan

Japan 0

0

05

5

510

10

1015

15

15Arbetslöshet

Ar
be

ts
lö

sh
et

Arbetslöshet40

40

4060

60

60Ersättningsgrad första året i arbetslöshet

Ersättningsgrad första året i arbetslöshet

Ersättningsgrad första året i arbetslöshetFrankrike
Frankrike

Frankrike

4

4

46

6

68

8

810

10

1012

12

12Arbetslöshet

Ar
be

ts
lö

sh
et

Arbetslöshet0

0

020

20

2040

40

4060

60

60Ersättningsgrad första året i arbetslöshet

Ersättningsgrad första året i arbetslöshet

Ersättningsgrad första året i arbetslöshetItalien
Italien

Italien 1

1

12

2

23

3

34

4

45

5

5Arbetslöshet

Ar
be

ts
lö

sh
et

Arbetslöshet10

10

1020

20

2030

30

3040

40

40Ersättningsgrad första året i arbetslöshet

Ersättningsgrad första året i arbetslöshet

Ersättningsgrad första året i arbetslöshetÖsterrike
Österrike

Österrike


